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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 002/8.10.2012 

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του 

υποέργου 3: «Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για την αξιοποίηση του πλεονάσματος 

τροφίμων των κοινωνικών παρόχων και των κοινωνικών φορέων που απευθύνονται και 

αναπτύσσουν δράσεις προς τις ομάδες – στόχο του έργου.»  

που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση πλεονάσματος τροφίμων & γευμάτων προς 

όφελος ευπαθών κοινωνικών ομάδων» - Σχεδιασμός παρεμβάσεων για την αξιοποίηση του 

πλεονάσματος τροφίμων και την αναδιάθεσή τους σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες» 

Το Έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από 
εθνικούς πόρους. 

Άξονας 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» 

Κατηγορία Παρεμβάσεων: Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού  

Κατηγορία Πράξεων: Θεματικά προγράμματα και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη και 
προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού της χώρας, καθώς και ειδικών κατηγοριών πληθυσμού 

Προϋπολογισμός: 100.250,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% 

Αναθέτουσα Αρχή: Μ.Κ.Ο. ΚΛΙΜΑΚΑ 

 

Αθήνα, Οκτώβριος 2012 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. ΚΛΙΜΑΚΑ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007). 

 Του Π.Δ. 60/2007 «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» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
64/16-3-2007). 

 Του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α’ /28-9-1999, άρθρο 8 Κρατικές Προμήθειες ) «Ενιαίος Φορέας 
Ελέγχου Τροφίμων, άλλες Ρυθμίσεις Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες Διατάξεις», όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α’ / 11-10-2002) άρθρο 2 και Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 329 
Α΄/ 24-12-2002) και όπως αυτοί εφαρμόζονται. 

 Του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α’ / 9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

 Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 

 Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3/12/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
3840/2010 ( ΦΕΚ 53/Α/2010). «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.  

 Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική 
Διαχείριση και Ευθύνη» (Φ.Ε.Κ. Α΄, 141/17-8-2010).  

 Του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131), «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 5.  

 Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση φόρου 
στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 

 Της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 
2007, 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 δημόσιων 
συμβάσεων (ΕΕ L 335/20-12-2007).  

 Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
138/5-6-2003).  

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

 Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για την 

τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων.  

2.Τις κάτωθι αποφάσεις: 
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 Την υπ΄αριθμ. 879/19-03-2012 Απόφαση ένταξης του ανωτέρω έργου στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού».   

 Την υπ’ αριθμ. 18130/17.7.2007 (ΦΕΚ 1226/Β/2007) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

 Η υπ΄αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας για το Σύστημα 
Διαχείρισης των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 
540/Β/27-3-2008), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ2041/7-9-2009 (ΦΕΚ 
1957/Β΄/9-9-2009 και 28020/ΕΥΘΥ1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β΄/19-7-2010) υπουργικές 
αποφάσεις.  

 Την υπ΄αριθ. C(2007)5534/12-11-2007 Απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού» όπως αυτή ισχύει.  

 Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως 
ισχύει. 

3. Τα έγγραφα : 

 Την με αριθμ. πρωτ.  1391/Φ ΠΡΟΕΓΚ 372839_3/24-9-2012  προέγκριση του τεύχους Δ/ξης από 
την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 3: 
«Ενημέρωση- Ευαισθητοποίηση για την αξιοποίηση του πλεονάσματος τροφίμων των 
κοινωνικών παρόχων και των κοινωνικών φορέων που απευθύνονται και αναπτύσσουν 
δράσεις προς τις ομάδες – στόχο του έργου.»  

που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση πλεονάσματος τροφίμων & γευμάτων προς 
όφελος ευπαθών κοινωνικών ομάδων» - Σχεδιασμός παρεμβάσεων για την αξιοποίηση του 
πλεονάσματος τροφίμων και την αναδιάθεσή τους σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες» του Ε.Π. 
«Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013». 

 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν χιλιάδων διακοσίων 
πενήντα ευρώ (100.250,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.  

2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  

3. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 10/12/2012, ημέρα Δευτέρα, ώρα 
14.00π.μ. και τόπος η έδρα της ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ, Ευμολπιδών 30-32, Κεραμεικός.  

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη 
ημέρα του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 7/12/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ.μ.  

Η ημερομηνία και ώρα αυτή αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από το γενικό πρωτόκολλο 
εισερχομένων της Αναθέτουσας.  

5. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην 
Αναθέτουσα μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής: «Επιτροπή του 
Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της παρούσης (γενικοί όροι διακήρυξης 
διαγωνισμού). 



 

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 
συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

7. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί 
τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.  

8. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Α΄ Μέρος της παρούσης (ειδικοί 
όροι διακήρυξης διαγωνισμού). 

9. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το φυσικό αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της Δ/ξης : 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

γ) Συνεταιρισμοί. 

δ) Κοινοπραξίες. 

 Οι ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να 
λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την 
κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

10. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 
παρακάτω Μέρη που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Α΄  
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ Β΄ 
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, Β΄, 
Γ΄ 

11. Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από την έδρα της ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από 12.00μ.μ. - 14.00μ.μ., στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση. 

12. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της Δ/ξης 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της 
ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ www.klimaka.gr). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κ. ΚΑΤΣΑΔΩΡΟΣ 

Συνημμένα : 

-Τεύχος Προκήρυξης 

Κοινοποίηση: 

1.Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης, (Γλάδστωνος 1α και Πατησίων, Αθήνα). 

http://www.klimaka.gr/
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 002/8-10-2012 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

 

 

 

 

 

που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση πλεονάσματος τροφίμων & γευμάτων προς 
όφελος ευπαθών κοινωνικών ομάδων» - Σχεδιασμός παρεμβάσεων για την αξιοποίηση του 

πλεονάσματος τροφίμων και την αναδιάθεσή τους σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες» με κωδικό MIS 
372839 το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,  

προϋπολογισμού 100.250,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). 

  

Το Έργο υλοποιείται με την χρηματοδότηση 

 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

  

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012  

  
 

 

«Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για την αξιοποίηση του πλεονάσματος 
τροφίμων των κοινωνικών παρόχων και των κοινωνικών φορέων που 
απευθύνονται και αναπτύσσουν δράσεις προς τις ομάδες – στόχο του 

έργου.»  



1 

 

Υποέργο 3: Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για την αξιοποίηση του πλεονάσματος 

τροφίμων των κοινωνικών παρόχων και των κοινωνικών φορέων που απευθύνονται 

και αναπτύσσουν δράσεις προς τις ομάδες – στόχο του έργου,  

002/ 8-10-2012 Διακήρυξη 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝIΚΟI ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Εισαγωγή 

Η ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ (στο εξής Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό, 
προϋπολογισμού δαπάνης εκατό χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (100.250,00 €) μη 
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ή εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων επτά ευρώ και πενήντα 
λεπτών (123.307,50 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με αντικείμενο την ανάθεση του έργου 
«Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για την αξιοποίηση του πλεονάσματος τροφίμων των κοινωνικών 
παρόχων και των κοινωνικών φορέων που απευθύνονται και αναπτύσσουν δράσεις προς τις ομάδες – 
στόχο του έργου.» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση πλεονάσματος τροφίμων & 
γευμάτων προς όφελος ευπαθών κοινωνικών ομάδων - Σχεδιασμός παρεμβάσεων για την αξιοποίηση 
του πλεονάσματος τροφίμων και την αναδιάθεσή τους σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες» το οποίο 
εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 
2007-2013» (άξονας προτεραιότητας 14) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  

Αναλυτικά το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Ανάδοχου, περιγράφονται στο 
Μέρος Β΄ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της παρούσας Διακήρυξης. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Άρθρο 1. Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 

1.1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των 
άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. Εντός του κυρίου φακέλου τοποθετείται 
επίσης, προαιρετικά, συνοδευτική επιστολή του προσφέροντος, με αντικείμενο την υποβολή 
προσφοράς στο διαγωνισμό και συνοπτική παρουσίαση αυτής. 

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Α.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 
κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν: 

1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α. Εγγύηση Συμμετοχής 

 Εγγύηση συμμετοχής, η οποία εκδίδεται - από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 
πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει 
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό, στο διαγωνισμό - υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (ΠΔ 
118/2007 αρθρ. 25). 

Η συνιστώμενη στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμβαση εγγυοδοτικής 
παρακαταθήκης, θα πρέπει να διαμορφώνεται, κατά το περιεχόμενο της, σύμφωνα με το ΠΔ 
118/2007, ώστε η ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΚΟ, αν συντρέξει λόγος, να εισπράττει με μόνο την 
προσκόμιση του γραμματίου παρακαταθέσεων την παρακαταθήκη αυτή (Γνωμ. Νομ. Συμβ. 
των Κρατ. 283/92) 
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Η εγγύηση συμμετοχής, ανεξάρτητα αν εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να 
αναγράφει τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, καθώς και τη διεύθυνση 
αυτού. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση φυσικών ή νομικών 
προσώπων απαιτείται η εγγύηση συμμετοχής να καλύπτει όλα τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που υποβάλλουν την προσφορά (ΣΤΕ 611/2011). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρ. 
25 του Π.Δ. 118/2007 να περιλαμβάνει: 

i. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και το προς παροχή έργο 

ii. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παρούσας διακήρυξης) 

iii. Την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά 
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται 

iv. Την ημερομηνία έκδοσης της 

v. Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

vi. την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 

vii. το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

viii. τον αριθμό της διακήρυξης και την ημερομηνία του διαγωνισμού, 

ix. την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 
της διζήσεως. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΚΟ και θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 
ύστερα από έγγραφο της ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΚΟ, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της εγγύησης. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του υποψηφίου από την ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΚΟ. 

Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνήσιου υπογραφής και ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς, στην οποία: 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση : 

 α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. για 
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κάποιο από τα ακόλουθα : 

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

 Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 (ΕΕ C 195-25.6.1997) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του Συμβουλίου των Ε.Κ (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2), 

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

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό 
Δίκαιο με το ν. 2331/95 (ΦΕΚ Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ 
Α΄305), 

 β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, 

- δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης 
δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία (περίπτωση (2) του εδαφ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007). 

- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους,  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (θα αναφέρεται το συγκεκριμένο 
Επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι) και το ειδικό επάγγελμά τους (δηλαδή 
το αντικείμενο της επιχείρησης με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό) κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) 
του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 (δεν αφορά Συνεταιρισμούς) και  

- η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, 
ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης. 

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη. 

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνήσιου υπογραφής, με την οποία να δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί 
περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή 
τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) 
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ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς 
την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του 
δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά 
τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, v) ότι η προσφορά συντάχθηκε 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την 
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και vi) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα 
αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή 
ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. Η μη εκπλήρωση των προϋποθέσεων υπό στοιχ. i, ii 
και iii ανταποδεικνύεται από την αναθέτουσα Αρχή ή άλλο υποψήφιο με σχετική 
αμετάκλητη απόφαση δικαστικής αρχής ή απόφαση αρμόδιας διοικητικής αρχής, η οποία 
δεν υπόκειται πλέον σε προσβολή με ένδικα μέσα.  

2. Οι αλλοδαποί: 

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου 
υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.α΄. 

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου 
υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.γ. 

3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

α. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά των παραγράφων A.1 και Α.2, κατά περίπτωση. 
Διευκρινίζεται ότι:  

i) Οι απαιτούμενες κατά τα άνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται, επί εταιριών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους 
διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί ανωνύμων 
εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (δηλ. από φυσικό πρόσωπο το 
οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία) ή πρόσωπο 
ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.  

ii) Ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, οι υπεύθυνες δηλώσεις 
αφορούν τα πρόσωπα των διαχειριστών των Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και όλων των νομίμων 
εκπροσώπων των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δηλαδή όλων των φυσικών προσώπων τα 
οποία, σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, 
υπογράφονται δε μόνον από αυτούς.  

β. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού 
εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:  

i) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως 
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου. 

ii) Οι Ε.Π.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα 
δημοσιευμένου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 

iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια 
διοικητική Αρχή, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στα οποία έχουν 
δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και 
το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού 
τους Συμβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας, 
αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας διοικητικής αρχής για την καταχώριση 
των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε. 

iv) Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει 
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στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

γ. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:  

i) αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και 
των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει 
την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς ότι αφορά 
την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα νομικά 
πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της 
απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα 
οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων 
δημοσιότητας και  

ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από 
την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο 
και τα όργανα διοίκησης αυτού.  

4. Οι Συνεταιρισμοί: 

 Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 
Α.1, Α.2 και A.3.  

 Επιπρόσθετα, στην σχετική υπεύθυνη δήλωση, μεταξύ άλλων, να αναγραφεί ότι ο 
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

 Διευκρινίζεται ότι α) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού, ενώ, β) ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την 
ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, αφορούν το πρόσωπο του ιδίου.  

5. Οι ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι 
κοινοπραξίες: 

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε υποψήφιο Ανάδοχο που 
συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.  

β. Δήλωση σύστασης ένωσης φυσικών ή/ και νομικών προσώπων ή κοινοπραξίας, νόμιμα 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το 
αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες ή το μέρος των εργασιών 
που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της 
ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

 

Α.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Με στόχο την εξασφάλιση Αναδόχου ικανού να αντεπεξέλθει στις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις 
του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου και να προβεί στην επιτυχή ολοκλήρωσή του , 
καθορίζονται για τους Προσφέροντες ελάχιστες προϋποθέσεις οικονομικής - χρηματοοικονομικής 
επάρκειας και τεχνικής - επαγγελματικής επάρκειας. Κάθε Προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να 
τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω μετά από υποβολή των ακόλουθων 
δικαιολογητικών :  

Α.2.1. Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας: 

1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση 
φυσικών προσώπων, των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού 
οικονομικών χρήσεων ή αντίγραφα των Φορολογικών Δηλώσεων ή των Εκκαθαριστικών 
Σημειωμάτων ή των εντύπων Ε3 και Ε5 για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στις τρεις 
(3) τελευταίες χρήσεις. (Η τελευταία χρήση που περιλαμβάνεται στα ανωτέρω 
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στοιχεία είναι αυτή για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης δημοσίευσης του 
Ισολογισμού ή υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.).   

Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 150% του συνολικού προϋπολογισμού του υπό 
ανάθεση έργου.  

 

2. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής περί του ολικού ύψους του 
κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων ή 
αντίστοιχων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά την διάρκεια των τριών (3) προηγουμένων 
του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων.  

Ο προσφέρων θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών από την παροχή παρόμοιων ή 
αντίστοιχων με τις ζητούμενες υπηρεσίες των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων ίσο με το 100 % του συνολικού προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου.  

Α.2.2 Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας:  

- Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, το ιστορικό 
δραστηριοποίησης του, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά 
ειδικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου έργου.  

- Αναλυτικά βιογραφικά των βασικών στελεχών που προτείνονται για το έργο, με ιδιαίτερη 
αναφορά στη γνώση και εμπειρία τους σε υπηρεσίες συναφείς με το περιεχόμενο του έργου  
(παραγωγή υλικού και δράσεων προβολής)-τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε 
Παράρτημα.  

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος ορίζει ένα από τα στελέχη της ομάδας έργου ως Κύριο Υπεύθυνο 
– Συντονιστή του Έργου (ΚΥΣΕ), που θα ηγηθεί της ομάδας έργου.  

Σημειώνεται ότι ελάχιστη απαίτηση είναι η ύπαρξη ενός τουλάχιστον στελέχους με 8ετή 
εμπειρία και δύο ακόμα τουλάχιστον στελεχών με 3ετή εμπειρία σε υπηρεσίες συναφείς με 
το περιεχόμενο του έργου (παραγωγή υλικού και δράσεων προβολής)  

Εάν τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντα, υποβάλλεται 
από έναν έκαστο εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη 
την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού. Αντικατάσταση των μελών της ομάδας έργου κατά την διάρκεια της 
σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Αρμόδιας Υπηρεσίας.  

- Συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία 
απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου και εξειδικευμένων 
συνεργατών σε σχέση με το έργο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

Εταιρεία : 

Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Έτη προϋπηρεσίας  
 π.χ. ΚΥΣΕ   
   

 

- Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, 
έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη της οικονομικής 
τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του αποδέκτη και του ποσοστού συμμετοχής του 
διαγωνιζομένου σε αυτό. Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, η 
προσήκουσα υλοποίηση αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που 
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έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν οι αποδέκτες των έργων είναι 
ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα εκτέλεση του έργου αποδεικνύεται με αντίστοιχα 
παραστατικά, εφόσον προβλέπεται η έκδοσή τους ή με βεβαίωση ή σχετική δήλωσή τους.  

- Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του προσφέροντα για το συγκεκριμένο 
έργο.  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά, οι ως άνω 
προϋποθέσεις και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορούν να πληρούνται 
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει 
από τα δικαιολογητικά των παραγράφων Α.2.1 και Α.2.2 του παρόντος άρθρου, δεν διαθέτουν 
κατά την αιτιολογημένη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την κατάλληλη υποδομή και εμπειρία, 
σύμφωνα με την διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 
της παρούσας προκήρυξης, αιτιολογημένα αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας. 

Α.3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, κάθε συμμετέχων στην ένωση υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν από Υπεύθυνη Δήλωση του 
υποψηφίου που γίνεται ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συμβολαιογράφου 
της χώρας εγκατάστασης. 

Η υπεύθυνη δήλωση θα ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής 
από την οποία ζητήθηκε το πιστοποιητικό ή έγγραφο, ότι δεν το εκδίδει. 

Στην κατά τα άνω Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη Χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Η υπεύθυνη δήλωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον κυρίως φάκελο του 
Υποψήφιου Αναδόχου και συγκεκριμένα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής». 

 Το δικαιολογητικό της παραγράφου Α.1.β. (και αντιστοίχως της Α.2.β. κατά περίπτωση) 
προσκομίζεται σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως. Το 
παραστατικό εκπροσώπησης (π.χ. πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, συμβολαιογραφική 
πράξη, υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) πρέπει να 
παρέχει στον εκπρόσωπο του Υποψηφίου το δικαίωμα να υποβάλει την προσφορά και να 
παρευρεθεί στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών ή 
Κοινοπραξία, η Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται για όλα τα μέλη της Ένωσης από 
εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, οι Υποψήφιοι, πρέπει να ορίσουν Αντίκλητο 
που θα έχει την έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις 
εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Υποψήφιο, στο πλαίσιο της παρούσας 
διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, προσκομίζεται το δικαιολογητικό της παραγράφου Α.2.γ. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών, επί νομίμως 
υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση. 

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιόν 
της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου, λαμβάνονται δε υπόψη μόνο εκείνες που 
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αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις, που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύμφωνα με τα 
παραπάνω, δεν προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το έγγραφο, η 
Προσφορά θα απορρίπτεται. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω 
δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση 
υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

 

Β. Χωριστό σφραγισμένο ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπα και 
αντίγραφα), τα δικαιολογητικά άρθρου 9 του Π.Δ. 118/2007 εφόσον απαιτούνται από τη 
διακήρυξη και όσα άλλα έγγραφα και στοιχεία αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές 
προδιαγραφές (ΜΕΡΟΣ Β΄) της Δ/ξης. Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και 
σε ηλεκτρονική μορφή (μη επανεγγράψιμο cd), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια 
(prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών κ.α.) τα οποία μπορεί να 
υποβληθούν μόνον εντύπως, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής τους σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

Γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς (πρωτότυπο 
και αντίγραφα), όπου, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο.  

Η Οικονομική Προσφορά θα περιλαμβάνει ανάλυση ανθρωπομηνών ανά ζητούμενη ειδικότητα, 
έτσι ώστε να προκύπτει το κόστος για την παροχή του συνόλου των ζητούμενων υπηρεσιών.  

Η οικονομική προσφορά θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (μη επανεγγράψιμο cd), το 
οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

 

1.2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον 
Ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω 
έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007: 

Α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά 
περίπτωση.  

Αναλυτικότερα: 

1. Οι Έλληνες πολίτες: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης 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 κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: 

i. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή: 

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

β) 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).  

γ) 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). 

δ) 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 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173/1995) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
305/2005). 

ii. Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας.  

β. 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 σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και επίσης δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης.  

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους 
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρησή του. Για τη διαπίστωση του 
οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος 
στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, 
νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 
επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων β΄ και γ΄ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .  

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

2. Οι αλλοδαποί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 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 κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά 
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εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄.  

β.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 
καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 
(δηλαδή ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης), και ότι 
δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία καθώς και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) 
του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. 

Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος 
κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του υποψηφίου, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα 
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι 
στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της 
παρούσας παραγράφου. 

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  

3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή τους 
αλλοδαπούς, αντίστοιχα.  

Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο 
συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων 
αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, 
στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής:  

i) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό. 

ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό 
πρόσωπο, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρ-
μόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό.  

Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου. 

β. 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), 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) επίσης ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση, παύση 
εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν έχει κινηθεί 
εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη διαδικασία.  
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γ. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για όλους τους νόμιμους εκπροσώπους για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), 
δηλαδή όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπούν και 
δεσμεύουν την εταιρεία, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα 
παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄.  

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

ε. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 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.  

4. Οι Συνεταιρισμοί:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού τους Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. 
Α.1.α΄. 

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. 
β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου. 

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

5. Οι ενώσεις φυσικών ή / και νομικών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι 
κοινοπραξίες:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο ανάδοχο που συμμετέχει 
στην ένωση ή την κοινοπραξία.  

Τα αναφερόμενα ανωτέρω, υπό στοιχ. Α.1.δ΄ και Α.2.γ΄, επαγγελματικά μητρώα και οι 
αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο 
Παράρτημα ΙΧ Γ΄ του Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό 
επίπεδο, ως επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν 
αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 
δύνανται 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 ανάδοχος. Στην 
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κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. Η 
Ένορκη αυτή Δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση θα ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από βεβαίωση 
της Αρμόδιας Αρχής από την οποία ζητήθηκε το πιστοποιητικό ή έγγραφο, ότι δεν το εκδίδει. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον απο-
κλεισμό του υποψηφίου αναδόχου από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του 
άρθρου 20 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση υποβολής υπεύθυνων 
δηλώσεων με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

 

Άρθρο 2. Δικαίωμα Συμμετοχής 

2.1. Η διακήρυξη απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 
του Π.Δ.60/2007, που προσφέρουν είδη και υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο του παρόντος 
διαγωνισμού, είτε αυτοτελώς είτε υπό μορφή ένωσης/κοινοπραξίας και λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.  

2.2.Ειδικότερα για τις ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων : 

Η ένωση φυσικών ή/ και νομικών προσώπων ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες, που αποτελούν την ένωση ή την 
κοινοπραξία, 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 ή της κοινοπραξίας. 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. 
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

2.3. Κάθε Υποψήφιος ή κάθε Συμμετέχων σε ένωση ή κοινοπραξία Υποψηφίου, δεν μπορεί να μετέχει 
σε περισσότερες από μία προσφορές,. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι προσφορές στις οποίες 
συμμετέχει ο ίδιος Συμμετέχων, αποκλείονται από τον διαγωνισμό.  

2.4. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους, συγκεκριμένο τμήμα των ζητούμενων από την παρούσα προκήρυξη υπηρεσιών και εργασιών, 
οφείλουν να καθορίσουν στην προσφορά τους αναλυτικά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνουν, υποβάλλοντας μαζί με την προσφορά τους σχετικό συμφωνητικό 
στο οποίο να δηλώνεται ρητά η δέσμευση των υπεργολάβων για την εκτέλεση των ανατιθέμενων από 
τον προσφέροντα εργασιών και υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, δεν αίρεται η ευθύνη του 
προσφέροντα για την εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση που αυτός αναδειχθεί ανάδοχος.  

2.5. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, με οποιαδήποτε ιδιότητα, τα Στελέχη των 
υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στoν σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. (Δ΄ Προγραμματική Περίοδος 
2007-2013). 

2.6. Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, την 
απαραίτητη κατάρτιση για την εκτέλεση του έργου, ώστε να δύναται να αντεπεξέρχεται επιτυχώς στις 
απαιτήσεις του.  

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δραστηριοποιείται στο πεδίο παροχής των 
προκηρυσσόμουν με την παρούσα υπηρεσιών.  
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Επίσης, θα πρέπει να αποδεικνύει σχέση εργασίας με το προς διάθεση προσωπικό προς την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις 
και εμπειρία σχετική με το φυσικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου, όπως αυτό εξειδικεύεται στην 
παρούσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. 

Ειδικότερα, αντικείμενο του προσφέροντα είναι η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και παραγωγής 
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής, καθώς και ανάληψη δράσεων διάχυσης και προβολής του 
Έργου, σύμφωνα με τους ακόλουθους κωδικούς CPV: 

 79341000-6: Υπηρεσίες διαφήμισης 

 79341100-7: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 

 79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 

 79950000-8: Υπηρεσίες Διοργάνωσης Συνεδρίων 

 72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού  

 79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 

 79811000-2 Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης 

 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού 

 79824000-6 Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής 

 72400000-4 Υπηρεσίες διαδικτύου 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να επιδεικνύει εμπειρία υλοποίησης αντίστοιχων έργων που θα 
αποδεικνύεται με προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων τεκμηρίωσης (εντός του Φακέλου 
Δικαιολογητικών) που αφορούν σε συναφή εκτελεσθέντα έργα, συναφή επαγγελματικά προσόντα 
καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή αποδεικτικής αξίας έγγραφο που θεμελιώνει τις 
ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες. Η ελάχιστη απαιτούμενη 
προηγούμενη εμπειρία συνίσταται στην παροχή παρόμοιων ή αντίστοιχων με τις ζητούμενες 
υπηρεσίες με συνολικό προϋπολογισμό ίσο με το 100 % του συνολικού προϋπολογισμού του υπό 
ανάθεση έργου κατά το διάστημα των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων  

Αναφορικά με τη σύνθεση της Ομάδας Έργου, κάθε υποψήφιος ανάδοχος ορίζει ένα από τα στελέχη 
της ομάδας έργου ως Κύριο Υπεύθυνο – Συντονιστή του Έργου (ΚΥΣΕ), που θα ηγηθεί της ομάδας 
έργου.  

Σημειώνεται ότι ελάχιστη απαίτηση είναι η ύπαρξη ενός τουλάχιστον στελέχους με 8ετή εμπειρία και 
δύο ακόμα τουλάχιστον στελεχών με 3ετή εμπειρία σε υπηρεσίες συναφείς με το περιεχόμενο του 
έργου (παραγωγή υλικού και δράσεων προβολής)  

 

Άρθρο 3. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών  

3.1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως 
την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα 
διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).  

3.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Δ/νση της ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ με οποιοδήποτε τρόπο 
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται 
μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην έδρα της ΜΚΟ μετά την καθοριζόμενη από τη δια-
κήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

3.3. Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και 
υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, όπως αναφέρεται κατωτέρω στον Πίνακα 
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«Αντίτυπα Προσφοράς», δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση 
τους τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Αν αυτοί δεν μπορούν 
να αποδοθούν στην Ελληνική θα αναφέρονται μόνον στην Αγγλική.  

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τους όρους υποβολής προσφορών. 
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για τμήμα του 
έργου. Επίσης δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση 
υποβολής τους, απορρίπτονται.  

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», σε όλες τις σελίδες. Όλες οι σελίδες του 
Πρωτοτύπου θα πρέπει επίσης να υπογράφονται από τον Υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

Αν υπάρχει διαφορά των στοιχείων μεταξύ του πρωτοτύπου και των αντιτύπων θα λαμβάνονται ως 
ορθά τα στοιχεία του πρωτοτύπου. 

Στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Ο αριθμός της Διακήρυξης. 

 Ο τίτλος του Έργου και του/των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ___/2012 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:  

Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για την αξιοποίηση του πλεονάσματος 
τροφίμων των κοινωνικών παρόχων και των κοινωνικών φορέων που απευθύνονται και 

αναπτύσσουν δράσεις προς τις ομάδες – στόχο του έργου. 
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: / / 
Αποστολέας:............................................................ 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα 
όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή/αίτηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα 
στοιχεία του υποψηφίου και του σχετικού διαγωνισμού. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το 
νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος (σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, από τον κοινό 
εκπρόσωπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τους συμμετέχοντες στην ένωση/κοινοπραξία ή από 
τους εκπροσώπους όλων των μελών). Στην αίτηση αναφέρονται και τα στοιχεία του ορισμένου, τυχόν, 
αντικλήτου.  

Μέσα στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την Προσφορά 
στοιχεία ως εξής: 

Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ο οποίος περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που 
υποβάλλονται με την προσφορά δηλαδή τις δηλώσεις, τα νομιμοποιητικά στοιχεία και κάθε άλλο 
απαραίτητο δικαιολογητικό του Υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρούσα 
καθώς και η εγγυητική συμμετοχής.  
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Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει 
τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την 
παρούσα Διακήρυξη. 

Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος 
περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται 
από την παρούσα Διακήρυξη.  

Οι ως άνω φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Η Προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά 
που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και να φέρει την υπογραφή του Υποψηφίου ή του 
νόμιμου εκπρόσωπού του, ενώ όλες οι σελίδες του Πρωτοτύπου θα πρέπει επίσης να υπογράφονται 
από ένα εκ των ανωτέρω προσώπων. 

Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία, η Προσφορά να 
υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ένωσης ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη.  

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 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

Η Προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε αριθμό αντιτύπων όπως 
αναφέρονται παρακάτω: 

Αντίτυπα Προσφοράς 
Δικαιολογητικά 
συμμετοχής 

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο 

Τεχνική Προσφορά Ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα, καθώς και ένα 
(1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (σε μη 
επανεγγράψιμο CD). 

Οικονομική Προσφορά Ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα, καθώς και ένα 
(1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (σε μη 
επανεγγράψιμο CD). 

Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής θα έχει σαν αποτέλεσμα να μη γίνει δεκτή η Προσφορά. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη 
δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον Υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε 
συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή 
της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή 
η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά.  

Οι διευκρινίσεις των Υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο 
που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.  

Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της 
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παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, τότε ο Υποψήφιος οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 
ενδιαφερομένου. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, η δε Επιτροπή διενέργειας, κατά τον έλεγχο, μονογράφει 
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.  

Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση της Επιτροπής διενέργειας. 

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου - Απορρίπτονται Προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των 
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους 
κάτω των 15 ετών. 

3.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση 
ένωσης φυσικών ή/ και νομικών προσώπων ή κοινοπραξίας, η προσφορά υπογράφεται από κάθε 
μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.  

 

Άρθρο 4. Χρόνος ισχύος προσφορών 

4.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους επί εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες προσμετρούμενες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που 
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν 
την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 4.3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την 
παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό 
διάστημα.  

4.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλε-
πόμενο 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. 

4.4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως 
ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί ή βραδύνει η πρόοδος αυτού, συνεπεία 
άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής. 
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Άρθρο 5. Εναλλακτικές προσφορές 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του 
προκηρυσσόμενου, με την παρούσα, έργου. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δε θα 
ληφθούν υπόψη.  

 

Άρθρο 6. Προσφερόμενη τιμή 

6.1. Οι τιμές για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, πρέπει να δίνονται σε ευρώ (€) και να αναγράφονται 
ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται το σύνολο των 
προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση κάθε τμήματος 
του έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, περιλαμβανομένων και των εξόδων μετακινήσεων και 
διαμονής των στελεχών του Αναδόχου εκτός Αθηνών, που μπορεί να απαιτηθούν για την εκτέλεση του 
έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.  

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ 
ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται 
σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε 
και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

6.2. Προσφορές με τις οποίες δεν δίνεται η τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται μ’ αυτές σχέση του ευρώ προς 
ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6.3. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ’ αυτήν με σαφήνεια η προ-
σφερόμενη τιμή για το αντίστοιχο τμήμα του έργου.  

6.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

6.5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

- Τιμή με τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίς Φ.Π.Α.  

- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με 
κρατήσεις, και χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.  

6.6. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική 
τμηματική παραλαβή του έργου. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή 
οποιαδήποτε αξίωση του Αναδόχου πέραν του αντιτίμου για το έργο που θα εκτελέσει, βάσει των 
τιμών της προσφοράς του. 

6.7. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. 

6.8. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το 
αντικείμενο του έργου), οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 
διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.  

6.9. Εάν στο διαγωνισμό, οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, χωρίς αναλυτική 
τεκμηρίωση, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για 
το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες 
διευκρινήσεις. Προσφορές με μεγάλη έκπτωση, που μετά την παροχή διευκρινήσεων δε διασφαλίζουν 
την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, θα αποκλείονται.  

 

Άρθρο 7. Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – Ανακοίνωση τιμών 
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7.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο όργανο διενέργειας του 
διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού). 

7.2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

7.3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

7.3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 
προσφορές κατά φύλλο. 

7.3.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μoνoγράφoνται και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, o οποίος επίσης 
σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

7.3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην κατα-
χώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

7.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολό-
γησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους συμ-
μετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), δύο (2) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. 

7.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον 
δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν 
ασκηθέν ένδικο μέσο. 

7.6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμ-
βάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

7.7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, σε ημερομηνία και ώρα που 
θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες, των οποίων έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά, με σχετική 
ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax), δύο (2) τουλάχιστον ημέρες προ της 
ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να πα-
ρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 
και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα 
δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος 
παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

7.8. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους 
συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 

 

Άρθρο 8. Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση διαγωνισμού 

 Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 
του Π.Δ. 118/2007.  

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των ελαχίστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής που αναφέρονται σε παραγράφους των Άρθρων 1 και 2. Σε κάθε περίπτωση που 
κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής απορριφθούν προτάσεις, η 
αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη ενός 
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εκάστου υποψηφίου. Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη 
διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες 
προϋποθέσεις.  

 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Τελική Αξιολόγηση – Πρακτικό Επιλογής Αναδόχου 

Σε περίπτωση που μια προσφορά δεν καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις, αποκλείεται από τη 
συνέχεια της διαδικασίας με αιτιολογημένο πρακτικό της Επιτροπής, ενώ οι Φάκελοι Τεχνικής και 
Οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

Το Έργο θα ανατεθεί µε βάση την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά η οποία θα 
προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων 
και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.  

Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές και δεν απορρίφθηκαν για οποιοδήποτε λόγο σε 
προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, ακολουθεί βαθμολόγηση και κατάταξή τους. Προς 
τούτο εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος που βασίζεται στην βαθμολόγηση των κριτηρίων Β1 , Β2, Β3 με 
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (α, β, γ):  

ΒΤ = α * Β1 + β * Β2 + γ * Β3  

όπου:  

Βτ = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

Β1 = Η βαθμολογία του πρώτου κριτηρίου 

Β2 = Η βαθμολογία του δευτέρου κριτηρίου 

Β3 = Η βαθμολογία του τρίτου κριτηρίου 

Οι συντελεστές βαρύτητας των επιμέρους κριτηρίων δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

Α 

Πρόταση ανάπτυξης υλικού διάχυσης και προβολής, για 
τους σκοπούς κάλυψης των απαιτήσεων του έργου. 
Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων 
του Έργου. Αναλυτική Παρουσίαση του είδους των 
προτεινόμενων παραδοτέων ανά κατηγορία, με 
παρουσίαση δειγμάτων ανά κατηγορία παραδοτέου.  

40% 100-110 

Β Χρονοδιάγραμμα παράδοσης παραδοτέων ανά κατηγορία.  40% 100-110 

Γ 
Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού 
σχήματος της Ομάδας Έργου Αναδόχου - Αντιμετώπιση 
προβλημάτων 

20% 100-110 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100%  

 

Η βαθμολόγηση της προσφοράς με βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, γίνεται σύμφωνα με 
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τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. Ειδικότερα, κάθε επιμέρους στοιχείο 
εκάστης ομάδας κριτηρίων βαθμολογείται ως εξής: 

- Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

- Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις 
που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

- 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 είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και 
των δύο ομάδων. 

- Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. 

Οικονομική Προσφορά 

Για τη συγκριτική βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές και δεν 
απορρίφθηκαν σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
λαμβάνει υπόψη της το κόστος κάθε προσφοράς, όπως αποδίδεται από τον προσφέροντα στην 
Οικονομική του Προσφορά. 

Bκ = Συνολική αξία έργου χωρίς ΦΠΑ 

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών ή προσφορών που δεν ανταποκρίνονται στο φυσικό 
αντικείμενο του έργου, ή θέτουν σε αμφισβήτηση την ομαλή διεξαγωγή του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή 
πριν απορρίψει τις παραπάνω προσφορές, ζητεί εγγράφως διευκρινήσεις για την οικονομική 
προσφορά. Στην περίπτωση που οι παρεχόμενες επεξηγήσεις που αφορούν τον οικονομικό χαρακτήρα 
της μεθόδου παροχής υπηρεσίας ή τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 
υπό τις οποίες ο προσφέρων θα παράσχει την υπηρεσία ή την πρωτοτυπία του σχεδίου του 
προσφέροντος δεν κριθούν ικανοποιητικές, η προσφορά απορρίπτεται. 

Τελική αξιολόγηση  

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή 
κατατάσσει τις προσφορές σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού, ο οποίος αποδίδεται 
από την ακόλουθη σχέση: 

i

i

B

MΙΙ

MΑΑ

B
Bi 2,08,0  

Όπου: 

Βi = η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i 

Bτi = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζόμενου i 

Bκi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i 

MAXT = η υψηλότερη τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων 

ΜΙΝκ = Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων 

O υπολογισμός του Βi γίνεται μέχρι πέμπτο δεκαδικό ψηφίο. Το έκτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται 
όταν έχει τιμές 0,1,2,3,4. Στρογγυλοποιείται προς τα άνω όταν έχει τιμές 5,6,7,8 και 9. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του 
βαθμού τεχνικής αξιολόγησης Bτi. 

Η με μεγαλύτερο βαθμό Βi προσφορά του πίνακα κατάταξης, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 
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Άρθρο 9. Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανακοίνωση κατακύρωσης 

9.1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει: 

9.1.1.Την κατακύρωση της υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 21 παρ. (α) του 
Π.Δ.118/2007. 

Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, διατηρεί το 
δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος του υπό προκήρυξη Έργου, 
που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι λιγότερο του 50% του προβλεπόμενου στην Προκήρυξη. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου από το 
προκηρυχθέν Έργο, μέχρι ποσοστού 15% επί του φυσικού αντικειμένου, με ανάλογη μετάθεση του 
συμβατικού χρόνου παράδοσης και αύξηση του συμβατικού τιμήματος, σύμφωνα με τα άρθρο 21 του 
Π.Δ. 118/2007. 

9.1.2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. 
δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007. 

9.2. Η κατακύρωση του διαγωvισμoύ θα αvακoιvωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007. Με την ανακοίνωση της 
κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει 
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

9.3. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει σε είκοσι (20) ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

 

Άρθρο 10. Κατάρτιση της σύμβασης 

10.1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προη-
γούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας (σχέδιο 
σύμβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμ-
βασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και 
η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν χωρεί 
διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, 
ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.  

10.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών.  

10.3. Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του έργου, οπωσδήποτε όμως αυτά 
που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. 

10.4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, 
μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

10.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

10.5.1. Παραδόθηκαν όλα τα παραδοτέα του έργου και το έργο υλοποιήθηκε στο σύνολό του.  

10.5.2. Το έργο παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά).  

10.5.3.  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
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10.5.4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

Άρθρο 11. Αποκλεισμός Συμμετοχής 

11.1. Από τον διαγωνισμό θα αποκλεισθούν όσοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια του 
άρθρου 43 παρ.1 του ΠΔ 60/2007, όπως ισχύει και συγκεκριμένα εάν οι ίδιοι ή σε περίπτωση που είναι 
ένωση προσώπων- έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας, έχουν καταδικαστεί 
με αμετάκλητη καταδικαστικής απόφαση για : 

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

 Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 (ΕΕ C 195-25.6.1997) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του Συμβουλίου των Ε.Κ (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2), 

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

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, επίσης  

 για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης (375 ΠΚ), της απάτης (386, 388 ΠΚ), της 
εκβίασης (385 ΠΚ), της πλαστογραφίας (216, 218 ΠΚ), της ψευδορκίας (224 ΠΚ), της 
δωροδοκίας (235-237 ΠΚ) και της δόλιας χρεωκοπίας (398 ΠΚ) ή της ανάλογης 
νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης., 

11.2. Επίσης κάθε Υποψήφιος μπορεί να αποκλειστεί από τον Διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 43 
παρ.2 του ΠΔ 60/2007, εάν ο ίδιος ή σε περίπτωση που είναι ένωση προσώπων- έστω και ένας 
συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας : 

α) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό, ή αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του, 

β) κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του,  

γ) καταδικάστηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική 
διαγωγή του, 

δ) έχει διαπράξει συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί 
να διαπιστωθεί με οποιαδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή, 

ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, ή σύμφωνα με την ελληνική  
νομοθεσία, 

στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών, 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή της χώρας εγκατάστασής του, 

ζ) είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών 
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που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή της παρούσης. 

11.3. Θα αποκλεισθεί επίσης :  

α) Ο Υποψήφιος που δεν έχει υποβάλλει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο παρόν τεύχος, 

β) Ο Υποψήφιος που δεν έχει υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα επισήμως μεταφρασμένα στην 
Ελληνικής Γλώσσα,  

γ) Ο Υποψήφιος που δεν έχει υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα 
διακήρυξη, ή/και έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα 
προκήρυξη.  

δ) Ο Υποψήφιος που έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς για προμήθειες/υπηρεσίες του δημοσίου με 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

ε) Ο Υποψήφιος που έχει απολέσει το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με 
απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, γιατί δεν 
εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

στ) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις, 

ζ) Οι ενώσεις προσώπων (φυσικών/ ή και νομικών) σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της, 

η) Τα νομικά πρόσωπα, ο εκπρόσωπος των οποίων δεν έχει προσκομίσει κατά την υποβολή της 
προσφοράς το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης, 

θ) Οι ενώσεις/ κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν προσκομίζουν συμφωνητικό 
μεταξύ των μελών τους, το οποίο θα αφορά το συγκεκριμένο έργο.  

 

Άρθρο 12. Εγγυήσεις 

12.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται 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 
συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών 
ενώσεων φυσικών ή/ και νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό 
των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 

12.2 Εγγύηση συμμετοχής  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καταθέτουν μαζί με την προσφορά τους στον Φάκελο των Δικαιολογητικών, 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, ίση με το 5% της συνολικής αξίας έργου, σύμφωνα 
με το ΠΔ 118/2007 (άρθρο 25 ΠΔ 118/2007), η οποία και ισχύει για ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο από το ως άνω 
απαιτούμενο ποσοστό 5% (συνολικά ή κατ’ είδος), δεν γίνεται δεκτή. 

12.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία, το αργότερο κατά την υπογραφή 
της Σύμβασης, Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα, το ύψος της οποίας σε ευρώ αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος χωρίς 
ΦΠΑ. 



25 

 

Υποέργο 3: Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για την αξιοποίηση του πλεονάσματος 

τροφίμων των κοινωνικών παρόχων και των κοινωνικών φορέων που απευθύνονται 

και αναπτύσσουν δράσεις προς τις ομάδες – στόχο του έργου,  

002/ 8-10-2012 Διακήρυξη 

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 
συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

  

www.espa.gr 

 

  

Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, η Εγγύηση περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των μελών της ένωσης. 

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 
σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα 
ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο 
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 
συνημμένο υπόδειγμα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ.25 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του 
παραρτήματος. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων 
εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το 
υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.  

 

 Άρθρο 13. Διοικητικές Προσφυγές  

Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίων σε αυτόν και της διενέργειας του, 
έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας, της 
οποίας νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την αρμόδια 
επιτροπή Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής, που συστήνεται για το λόγο αυτό. 

 

Άρθρο 14. Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται 
για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, 
με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι 
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.  

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά την 
διάρκεια της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 

 

Άρθρο 15. Ανωτέρα βία 

Σε όσες περιπτώσεις ο ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας συμμόρφωσης προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην 
Αναθέτουσα Αρχή και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 16. Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή, οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για την από κοινού 
ρύθμιση κάθε ζητήματος το οποίο τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Κάθε διαφορά σχετική με τη σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων προσυμβατικής και 
εξωσυμβατικής ευθύνης), επιλύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της 
Αθήνας, και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (δικονομικό και ουσιαστικό). 

 

Άρθρο 17. Σειρά Ισχύος  

Μετά την ανάθεση του έργου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η σειρά ισχύος της σύμβασης 
και των τευχών δημοπράτησης του έργου ορίζεται ως εξής: 

 Κατακύρωση 

 Σύμβαση 

 Προσφορά 

 Διακήρυξη 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
1. Προϋπολογισμός Έργου - Τρόπος Πληρωμής 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου του έργου ανέρχεται στο ποσό των Εκατό χιλιάδων 
διακόσιων πενήντα ευρώ (100.250,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ή εκατόν είκοσι τριών 
χιλιάδων τριακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (123.307,50 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
23%.  

 Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  

Οι δαπάνες θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με ΣΑΕ 091/8 κωδ. Αριθ 
2012ΣΕ09180035 του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα είναι κατ’ αποκοπή για το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης. Στο 
τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου χωρίς 
καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά: 

 Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος. 

 Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε κύρια και επικουρικά Ασφαλιστικά Ταμεία, της 
ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων 
έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Η 
πλήρωση των κριτηρίων ασφαλιστικής κάλυψης και αποζημίωσης του προσωπικού του 
αναδόχου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και θα εμπίπτει σε μηνιαίο 
έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. Τυχόν μη συμμόρφωση του Αναδόχου, επισύρει άμεση 
έκπτωσή του.  

 Κάθε δαπάνη που αφορά μετακίνηση του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
υπηρεσιών που θα αναλάβει σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε 
νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, 
κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται σε τέσσερις (4) δόσεις με την παραλαβή των αντίστοιχων Παραδοτέων και 
την έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, ως ακολούθως: 

Ο Ανάδοχος και τα στελέχη του οφείλουν την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του για την 
υλοποίηση του Έργου, σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης Έργου. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
Έργου, τα ακόλουθα παραδοτέα:  

- Υποβολή Α’ Παραδοτέου (10% της συνολικής αμοιβής), εντός σαράντα πέντε ημερών από την 
υπογραφή σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με την οριστικοποίηση του 
πρώτου σταδίου που αφορά στο δημιουργικό του υλικού προβολής και δημοσιότητας (σχεδίαση 
έντυπου υλικού, CD και Newsletter). 

- Υποβολή Β’ Παραδοτέου (30% της συνολικής αμοιβής), εντός πέντε μηνών από την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

 Πραγματοποίηση τουλάχιστον δέκα καταχωρήσεων/ αρθρογραφιών σε έντυπα μέσα. 

 Ανάρτηση σε ιστοσελίδα – παραμετροποίηση 

 Παραγωγή και διανομή ποσότητας τουλάχιστον ίση με το 30% του έντυπου υλικού  
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 Αποστολή τουλάχιστον 500 Newsletters 

- Υποβολή Γ’ Παραδοτέου (45% της συνολικής αμοιβής), εντός εννιά μηνών από την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

 Καταγραφή συνόλου αποδεκτών των δράσεων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης και στοιχείων 
επικοινωνίας - Δημιουργία μητρώου 

 Πραγματοποίηση τριών Workshops 

 Πραγματοποίηση τουλάχιστον δέκα καταχωρήσεων/ αρθρογραφιών σε έντυπα μέσα. 

 Παραγωγή και διανομή ποσότητας του υπόλοιπου έντυπου υλικού.  

 Παραγωγή 1.000 CD με τους αποδέκτες των δράσεων ενημέρωσης 

 Αποστολή τουλάχιστον 500 Newsletters 

- Υποβολή Δ’ Παραδοτέου (15% της συνολικής αμοιβής), εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

 Διοργάνωση Ημερίδας. 

 Πραγματοποίηση δύο Workshops 

 Πραγματοποίηση υπόλοιπων καταχωρήσεων/ αρθρογραφιών σε έντυπα μέσα. 

 Αποστολή υπολειπόμενων Newsletters 

Ο Ανάδοχος συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα με την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, αλλά και με κάθε υποδεικνυόμενο από αυτή έχοντα 
σχέση με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα 
των παραδοτέων, καθώς και την διακίνησή τους όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω.  

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το Έργο χρηματοδότηση, η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της εν λόγω Σύμβασης αζημίως υπέρ αυτής.  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής, αυτά συνίστανται σε:  

 Πρωτότυπο Τιμολόγιο όπου αναγράφεται στην αιτιολογία το αντικείμενο του παραδοτέου, η 
Πράξη, το Υποέργο και το MIS 

 Απόδειξη εξόφλησης του σχετικού τιμολογίου 

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της πληρωμής, ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς 
τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Σε περίπτωση που ανάδοχος είναι Ένωση εταιρειών, είναι δυνατό να προβλεφθεί στη Σύμβαση ότι το 
σύνολο των πληρωμών θα καταβάλλεται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει οριστεί ως 
επικεφαλής της ένωσης (Project Leader). Με την ως άνω καταβολή επέρχεται εξόφληση έναντι κάθε 
μέλους της ένωσης και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Διάρκεια και τόπος υλοποίησης του έργου 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η παροχή των υπηρεσιών καταγραφής της δημιουργίας μητρώου 
αποδεκτών των αποτελεσμάτων του έργου και των δράσεων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης θα γίνει 
στις εγκαταστάσεις της ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ σύμφωνα με την πρόταση του Αναδόχου και την υπογραφή 
της σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά, η παροχή των 
υπηρεσιών του θα γίνει σύμφωνα με την πρόταση του Αναδόχου και τις υποδείξεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. 

3. Παραλαβή του έργου  

Η παραλαβή των παραδοτέων του έργου, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, θα 
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πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συσταθεί με την έκδοση σχετικής διοικητικής 
πράξης. 

Η Επιτροπής Παραλαβής σε περίπτωση καλής εκτέλεσης θα παραλαμβάνει τα παραδοτέα και θα 
συντάσσει σχετικό πρακτικό παραλαβής, στο οποίο θα εισηγείται την πληρωμή του Αναδόχου 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Σε αντίθετη περίπτωση η επιβολή των νομίμων 
κυρώσεων (άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/07) θα διερευνηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα 
εισηγηθεί σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή.  

4. Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου θα καθοριστεί λεπτομερειακά στην σύμβαση που θα 
υπογραφεί με τον Ανάδοχο σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Προκήρυξη. 

Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης των 
προβλεπόμενων υπηρεσιών για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, καθώς και σε περιπτώσεις που 
τα ανωτέρω δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης 
ποσοστό 2‰ επί του συμβατικού τιμήματος του μέρους του Έργου που καθυστερεί και μέχρι 15% επί 
του συνολικού συμβατικού τιμήματος. 

Διευκρινίζεται ότι οι προβλεπόμενες στο παραπάνω σημείο του παρόντος Άρθρου ρήτρες, 
επιβάλλονται, πέραν της καθυστέρησης σε σχέση με την συμφωνημένη ημερομηνία αποπεράτωσης 
του έργου, κατ΄ αντιστοιχία και στις περιπτώσεις καθυστερήσεων ολοκλήρωσης ενδιάμεσων 
παραδοτέων η έγκαιρη ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση 
του συνολικού έργου. Σε περίπτωση επιβολής ρητρών για ενδιάμεσα παραδοτέα, αυτές μπορεί να 
ανακληθούν ή να επιστραφούν σε περίπτωση έγκαιρης ολοκλήρωσης του συνολικού έργου. Οι ρήτρες 
καθυστέρησης για ενδιάμεσα παραδοτέα, εάν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των 
ρητρών που τυχόν θα επιβληθούν λόγω υπέρβασης της Συμφωνημένης Ημερομηνίας Αποπεράτωσης 
του συνολικού έργου. 

Οι ποινικές ρήτρες μπορούν να εισπραχθούν είτε με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου ή και 
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Εφόσον ο Ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του 
τμήματος, με ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται 
αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

Κατά τα λοιπά, στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007. 

5. Τροποποίηση σύμβασης  

Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών τροποποιείται όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματικές υπηρεσίες από τις 
προβλεπόμενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη 
απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξ αιτίας οργανωτικών ή άλλων ρυθμίσεων που είναι 
πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται στην υλοποίηση του 
συμπληρωματικού αυτού έργου, σε χρόνο και με τρόπο που θα συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος 
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ίδιο ή ανάλογο του προσφερόμενου για ίδιες ή παρόμοιες αντίστοιχα υπηρεσίες.  

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο παρόμοιες υπηρεσίες με τις 
περιγραφόμενες στην παρούσα, μέχρι 50% του προϋπολογισμού της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 
25§4 περ. β’ του Π.Δ. 60/2007. Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την Αναθέτουσα Αρχή εντός 
τριών ετών από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. Η νέα σύμβαση συνάπτεται κατόπιν 
διαπραγμάτευσης των δύο μερών. 

6. Υποχρεώσεις Ασφάλισης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση 
κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του 
Έργου από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. 

7. Εκχωρήσεις- Μεταβιβάσεις  

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής.  

8. Πνευματικά Δικαιώματα 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο καθώς 
και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες 
του έργου, θα αποτελούν ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα 
εκμεταλλεύεται, εκτός και αν ήδη υπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. 

Σε περίπτωση δικαστικής διεκδίκησης από τρίτους που αφορά στο αντικείμενο της σύμβασης, τυχόν 
επιδικαζόμενη αποζημίωση θα βαρύνει απ’ ευθείας τον ανάδοχο, ο οποίος καθίσταται δικονομικός 
εγγυητής, η δε αναθέτουσα αρχή θα προσεπικαλέσει τον ανάδοχο στη σχετική δίκη.  

9. Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος δεν 
επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκαλύπτει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του Ελληνικού και Διεθνούς Τύπου) 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του 
Έργου, ούτε να κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση 
με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε 
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.  

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

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 Ομάδα Έργου και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν ή από 
την Αναθέτουσα Αρχή 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 παροχής των συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου και 
αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του 
Αναδόχου. 
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10. Λύση – Καταγγελία της σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου 

10.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο 
τον Ανάδοχο, λόγω υπαιτιότητάς του, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση  

γ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του 

δ) Σε περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οποιουδήποτε από τους όρους της διακήρυξης και της 
σχετικής σύμβασης, ή σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του. 

ε) Σε περίπτωση που 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. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας της Σύμβασης επέρχονται μετά από την παραλαβή της καταγγελίας 
της Αναθέτουσας Αρχής από τον Ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσδιορίσει 
εύλογη προθεσμία θεραπείας και αποκατάστασης της παραβάσεως του Αναδόχου. Στην περίπτωση 
αυτή, το αποτέλεσμα της καταγγελίας επέρχεται μετά την λήξη της προθεσμίας, εκτός αν η 
Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 
θεραπευθείσα. 

Μετά από την λύση της Σύμβασης λόγω καταγγελίας εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης 
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση 
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια εργασία (ολοκληρωμένη ή 
μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και 
μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την καταγγελία της Σύμβασης, βεβαιώνει την 
αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 
ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 
πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει 
ακόμα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία 
που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του 
τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί 
για τον προοριζόμενο σκοπό. 

Για τα θέματα κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 
του ΠΔ 118/2007. 

10.2. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προχωρήσει σε λύση της σύμβασης, στην περίπτωση που 
επιθυμεί να περιορίσει το αντικείμενο του έργου (πάντοτε μετά από σχετική έγκριση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης). Στην περίπτωση αυτή η πρόωρη λύση 
της σύμβασης δε δημιουργεί οικονομικές απαιτήσεις από την πλευρά του Αναδόχου. 



32 

 

Υποέργο 3: Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για την αξιοποίηση του πλεονάσματος 

τροφίμων των κοινωνικών παρόχων και των κοινωνικών φορέων που απευθύνονται 

και αναπτύσσουν δράσεις προς τις ομάδες – στόχο του έργου,  

002/ 8-10-2012 Διακήρυξη 

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με την 
συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

  

www.espa.gr 

 

  

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής και επισιτιστικής κρίσης, η μη σωστή διαχείριση τροφίμων 
αποτελεί παράγοντα επιδείνωσης του επισιτιστικού και οικονομικού προβλήματος (EU 2020 Resource 
Efficiency Flagship). Σε εθνικό επίπεδο και δεδομένης της οικονομικής ύφεσης και των επιπτώσεων 
αυτής στην ελληνική κοινωνία (αύξηση του πληθυσμού που διαβιεί κάτω από τα όρια της φτώχειας1), 
παρατηρείται, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα αλλά και εμπειρικά στοιχεία, μία αύξηση των 
επισιτιστικών αναγκών του πληθυσμού τόσο σε όρους ποσότητας, όσο και σε όρους ποιότητας.  

Ειδικότερα, αναφορικά με το φαινόμενο του ποιοτικού υποσιτισμού, σύμφωνα με την (πιο πρόσφατη 
διαθέσιμη) «Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, έτους 2009» της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 24,1% του φτωχού πληθυσμού δηλώνει ότι στερείται διατροφής που 
περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό του μη φτωχού πληθυσμού εκτιμάται σε 3,3%. Αναφορικά με το σύνολο του 
πληθυσμού 7,5% αυτού αντιμετωπίζει αυτήν την οικονομική αδυναμία. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την 
Ετήσια Έκθεση Οικονομικών και Κοινωνικών Δεικτών του 2010 για τα Ελληνικά Νοικοκυριά (VPRC), 
23% των Ελλήνων/-ίδων, ήτοι 2.032.056 άτομα, δε διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να τρώνε 
κάθε δεύτερη ημέρα κρέας, κοτόπουλο, ψάρι ή λαχανικά (ίσης αξίας για χορτοφάγους). Αντίστοιχες 
αναφορές της Eurostast (13/12/2010) κάνουν λόγο για 2,2 εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν 
την οικονομική δυνατότητα για διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες ή λαχανικά  

Συνεπώς, και δεδομένης, αφενός, της ραγδαίας επιδείνωσης των σχετικών κοινωνικοοικονομικών 
δεικτών (4.440.050 άτομα αποτελούν τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό της χώρας, ξεπερνώντας 
τον αριθμό σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής για το Σεπτέμβριο 2011) που σχετίζονται 
τις συνθήκες διαβίωσης και εκπλήρωσης βασικών αναγκών των πολιτών, εμφαίνεται μία σταθερά 
αυξητική τάση των πολιτών που αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως αυτή της διατροφής 
(έννοια της «απόλυτης φτώχειας»2). Ενδεικτικά, σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, η συμμετοχή 
στα συσσίτια αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες κατά 40%, με τους Έλληνες να είναι συντριπτικά 
περισσότεροι από τους μετανάστες. Σχετικές έρευνες αναφέρουν ότι 1 στους 11 κατοίκους της 
Αττικής άνω των 18 ετών, δηλαδή 400.000 άτομα στρέφονται συχνά για την κάλυψη της διατροφής 
τους σε συσσίτια (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).  

                                            
1  Η Ελλάδα εντάσσεται στην ομάδα των χωρών-μελών της ΕΕ με τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας, καθώς, το 

2009 το 19,7% του πληθυσμού της διέμενε σε νοικοκυριά με συνολικό ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το 
όριο φτώχειας (60% του εθνικού διαμέσου του διαθέσιμου εισοδήματος, ήτοι 6.897,3 ευρώ για τα 
μονοπρόσωπα νοικοκυριά και 14.484,4 ευρώ για τα νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά 
κάτω των 14 ετών). Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2009, τα παιδιά (0-17 
ετών) και οι ηλικιωμένοι (> 65 ετών) αποτελούν τις πλέον θιγόμενες ομάδες στη χώρα μας, καθώς το 23,7% 
του πληθυσμού των παιδιών και το 21,4% των ηλικιωμένων τοποθετείται το 2009 χαμηλότερα από το όριο 
φτώχειας. Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 23,7% και είναι 
υψηλότερος κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. 

2  Η έννοια της φτώχειας διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: την «απόλυτη» φτώχεια και τη «σχετική 
φτώχεια». Η έννοια της απόλυτης φτώχειας συνδέεται με την οικονομική ανεπάρκεια του ατόμου – βάσει του 
εισοδήματός του – να καλύψει βασικές βιολογικές του ανάγκες και να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Η 
απόλυτη φτώχεια αναφέρεται στην αδυναμία του ατόμου να καλύψει ένα ελάχιστο καλάθι αγαθών ποσοτικά 
και ποιοτικά καθορισμένων (γραμμή φτώχειας) που εξασφαλίζουν την επιβίωσή του (διατροφή, ένδυση, 
στέγαση κ.α.). Από την άλλη πλευρά, η σχετική φτώχεια αναφέρεται στην περίπτωση που η γραμμή φτώχειας 
(ελάχιστο αποδεκτό καλάθι αγαθών) συνδέεται με την οικονομική ανισότητα σε μία κοινωνική μονάδα, η 
οποία οδηγεί σε διαφοροποιήσεις και σε μη επαρκή κάλυψη όχι μόνον των αμιγώς οικονομικών αγαθών και 
των σχετικών βιολογικών αναγκών του ατόμου, αλλά και των κοινωνικών/ πολιτιστικών αγαθών, τα οποία 
συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση του ατόμου και το καθιστούν παραγωγικό μέλος της κοινωνίας. 
Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί (ΟΟΣΑ, Ε.Ε.) έχουν υιοθετήσει ως βασικό ορισμό της 
γραμμής φτώχειας ως το 60% της διαμέσου της κατανομής των εισοδημάτων για το σύνολο του πληθυσμού 
κάθε χώρας. 
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Επιπρόσθετα, το τελευταίο χρονικό διάστημα δημοσιεύονται αναφορές υποσιτισμένων ανηλίκων 
καθώς και σχετικές ενέργειες κάλυψης διατροφικών αναγκών πολιτών, των οποίων ο αριθμός 
ακολουθεί αυξανόμενη πορεία.  

Παράλληλα, μέσω της λειτουργίας του Προγράμματος Στήριξης Αστέγων της ΚΛΙΜΑΚΑ και των 
σχετικών ερευνητικών διαδικασιών που διεξάγονται από το φορέα στο εν λόγω πεδίο, σημειώνεται 
κατά την τελευταία τριετία μία αύξηση του αριθμού των αστέγων συμπολιτών μας σε ποσοστά της 
τάξης του 20-25%, οι οποίοι σαφώς αποτελούν πληθυσμό ο οποίος αντιμετωπίζει το πρόβλημα της 
ασιτίας.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω, έχουν προκύψει διάφορες μεμονωμένες πρωτοβουλίες φορέων ή 
συλλογικοτήτων, οι οποίες αποσκοπούν στη διαχείριση του περισσευούμενου φαγητού και στην 
αξιοποίηση του για την κάλυψη διατροφικών αναγκών πληθυσμιακών ομάδων που αδυνατούν να 
καλύψουν τη βασική τους αυτή ανάγκη. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πρωτοβουλίες ανάπτυξης 
«Τραπεζών Τροφίμων» από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, η «Τράπεζα Τροφίμων» που 
λειτουργεί από το Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Πείνας, άλλες πρωτοβουλίες εθελοντικών 
ομάδων, καθώς και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία. Οι πρωτοβουλίες αυτές στο μεγαλύτερο ποσοστό 
τους εξαντλούνται στη συλλογή τροφίμων από μεμονωμένους πολίτες και την αναδιανομή τους σε 
φορείς που υποστηρίζουν ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, ενώ μικρός αριθμός αυτών είναι σε 
διασύνδεση με εταιρείες εστίασης, βιομηχανίες τροφίμων, γαλακτοβιομηχανίες κ.λπ.  

Ωστόσο, οι εν λόγω δραστηριότητες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό οργανωμένες σε εθελοντική βάση, 
χωρίς σαφές λειτουργικό πλαίσιο, τεχνογνωσία και διαδικασίες διασφάλισης όχι μόνο της ποιότητας 
των διανεμόμενων τροφίμων, αλλά και της συνολικής λειτουργίας του εγχειρήματος.  

Αντιθέτως, η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης του πλεονάσματος των τροφίμων και γευμάτων, 
προκειμένου αυτά να αξιοποιούνται προς όφελος των ευπαθών ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των 
φτωχών νοικοκυριών), προϋποθέτει τη δικτύωση των φορέων υπό το πρίσμα της αξιοποίησης του 
δυναμικού και των αρχών της κοινωνικής οικονομίας, με αντικείμενο την ανάπτυξη ενός συστήματος 
με σαφώς ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές (Οδηγίες). Οι οδηγίες αυτές με τη σειρά τους 
βελτιστοποιούν το αποτέλεσμα (βελτίωση της διατροφής, ποιοτικά και ποσοτικά των ευπαθών 
ομάδων) και καθιστούν τη διαδικασία αφενός ασφαλέστερη για όλα τα μέρη (προσφέροντες – 
συλλέκτες – αποδέκτες), αφετέρου αποδοτικότερη και με θετικότερη σχέση οφέλους – κόστους.  

Τα παραπάνω αναμένεται να ικανοποιηθούν μέσα από την προτεινόμενη πράξη «Διαχείριση 
πλεονάσματος τροφίμων & γευμάτων προς όφελος ευπαθών κοινωνικών ομάδων», η σκοπιμότητα και 
η λογική ανάπτυξης της οποίας παρουσιάζονται διαγραμματικά ακολούθως: 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Φυσικό αντικείμενο 

Στο πλαίσιο του Υποέργου 3, θα αναπτυχθούν δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των 
κοινωνικών παρόχων και των κοινωνικών φορέων που απευθύνονται και αναπτύσσουν δράσεις προς 
τις ομάδες – στόχο του έργου. Τα βασικά στάδια του έργου και οι προβλεπόμενες επικοινωνιακές 
δράσεις για την διάχυση του προγράμματος, αλλά και την ευαισθητοποίηση/ κινητοποίηση των 
κοινωνικών παρόχων και γενικότερα αποδεκτών του παρόντος έργου είναι: 

ΣΤΑΔΙΟ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ, CD ΚΑΙ NEWSLETTER (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ) 

Το Δημιουργικό αφορά σε όλο το υλικό δημοσιότητας (έντυπο και ηλεκτρονικό) που θα παραχθεί στο 
πλαίσιο του έργου και περιλαμβάνει Δημιουργία-Σχεδιασμό (μακέτες, συγγραφή κειμένων κτλ), 
Εικαστική Επιμέλεια και διαμόρφωση του παραδοτέου δημοσιότητας (συνδυασμοί χρωμάτων, 
μορφοποίηση, τρόπος παρουσίασης κλπ) τουλάχιστον των ακόλουθων παραδοτέων δημοσιότητας: 

• Newsletters 

• Φυλλάδια  

• CDs 

• Προγράμματα ημερίδων 

• Προσκλήσεις ημερίδων 

Το υλικό δημοσιότητας θα πρέπει να αναδεικνύει την ταυτότητα του κυρίως έργου και να ενισχύει την 
αναγνωρισιμότητά του. Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι περιεκτικό και κατανοητό για τις 
διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών προς τις οποίες απευθύνεται. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει 
εναλλακτικές προτάσεις επί του δημιουργικού σχεδιασμού (πρότυπα). Για την τελική διαμόρφωση  
των παραδοτέων, τα εγκεκριμένα πρότυπα θα συμπληρώνονται με τα αντίστοιχα κείμενα, που θα 
παράγονται κατά τη χρονική στιγμή αξιοποίησης του εντύπου (π.χ. πριν από την οργάνωση των 
workshops). Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του δημιουργικού στις υποχρεώσεις του Αναδόχου 
περιλαμβάνεται η πρόταση διαδικασίας τροποποίησης του υλικού προβολής σε σχέση με ανάγκες που 
είναι πιθανόν να προκύψουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου. 
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ΣΤΑΔΙΟ 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ 

(Ι) Καταγραφή συνόλου αποδεκτών των δράσεων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης και 
στοιχείων επικοινωνίας - Δημιουργία μητρώου 

Βασική δράση είναι η δημιουργία ενός μητρώου όπου θα καταγραφούν τα στοιχεία όλων των φορέων 
(παρόχων & κοινωνικών φορέων) με τα στοιχεία επικοινωνίας και τα αρμόδια τμήματα. Το εν λόγω 
μητρώο μαζί με το υλικό ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης θα αναρτηθεί στο site της ΚΛΙΜΑΚΑ και θα 
αναπαραχθεί και σε CD. 

(IΙ) Παραγωγή και διάθεση έντυπου υλικού 

Η παραγωγή έντυπου υλικού με τη μορφή φυλλαδίων θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο ευρείας 
πληροφόρησης για το περιεχόμενο και τις δράσεις του έργου. Προβλέπεται η αναπαραγωγή πέντε 
χιλιάδων (10.000) ενημερωτικών φυλλαδίων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φυλλαδίου θα έχουν ως 
εξής: θα είναι τετράχρωμο, τρίπτυχο και σε χαρτί ιλουστρασιόν ή βέλβετ (velvet). Η διάθεσή σων 
εντύπων θα γίνει σε σημεία κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής και τουλάχιστον στους 
βασικούς εθνικούς φορείς (όπως αυτοί θα προκύψουν από το μητρώο του σημείου Ι του 2ου Σταδίου). 

(ΙΙΙ) Παραγωγή CD με τους αποδέκτες των δράσεων ενημέρωσης 

Παραγωγή τουλάχιστον 1.000 CDs με το Μητρώο που θα αναπτυχθεί στο σημείο Ι του 2ου Σταδίου και 
το υλικό του σημείου ΙΙ του 2ου Σταδίου. 

(IV) Newsletters 

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου έχει προβλεφθεί η αποστολή ηλεκτρονικού newsletter 
που αναφέρεται στις δράσεις, στα προϊόντα και στα αποτελέσματα του έργου. Η αποστολή των 
newsletter θα γίνει σε περίπου δύο χιλιάδες (2.000) φορείς. Ως προς τα χαρακτηριστικά του, το 
περιβάλλον διαχείρισης των newsletters θα είναι web based έτσι ώστε να παρέχεται δυνατότητα 
απομακρυσμένης σύνδεσης, θα αποστέλλεται με την μορφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) με 
πλούσια γραφικά σχέδια (HTML format), δηλαδή με φωτογραφίες, πίνακες, συνδέσμους (links) (είτε 
εσωτερικά στο ίδιο το newsletter, είτε εξωτερικά που θα παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες). Θα 
παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα μαζικής αποστολής στους εγγεγραμμένους χρήστες είτε 
προγραμματισμένα, είτε κατόπιν αιτήματος την στιγμή που θα αποφασίσει ο διαχειριστής, ενώ θα 
υπάρχει και η δυνατότητα διαχωρισμού των χρηστών σε ομάδες βάση των στοιχείων τους και 
αποστολής του newsletter σε μία ή συνδυασμό περισσοτέρων ομάδων. Τέλος, προβλέπεται και 
διαχείριση λίστας παραληπτών (διαγραφή παραλήπτη, προσθήκη παραλήπτη, αλλαγή στοιχείων 
παραλήπτη) καθώς και δυνατότητα των χρηστών για αυτόματη εγγραφή/απεγγραφή στο newsletter 
μέσω της διαδικτυακής πύλης του έργου. 

(V) Ανάρτηση σε site των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα παραδοτέων – 
παραμετροποίηση της ιστοσελίδας (www.klimaka.org.gr). Παράλληλα, ζητούνται τα ακόλουθα: 

- Ανάπτυξη web forum, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ζωντανής προγραμματισμένης on-line 
συζήτησης με κοινωνικές ομάδες και άτομα, 

- Ανάπτυξη Web – Blog, με στόχο την ανάδειξη επίκαιρων θεμάτων, με δυνατότητα απαντήσεων και 
τοποθετήσεων των ηλεκτρονικών συνομιλητών, 

- Υποστήριξη δράσεων διασύνδεσης του site με τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το fb, το twitter, κ.ά. 

- On- line υποστήριξη χρηστών, με εξατομικευμένη ανταπόκριση σε ερωτήματα κοινωνικών φορέων/ 
αποδεκτών της Πράξης. 

- Διασύνδεση (hyperlink) με βασικούς εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (όπως αυτοί 
θα προκύψουν από το μητρώο του σημείου Ι του 2ου Σταδίου). 

- Παραμετροποίηση του υπάρχοντος ιστότοπου, με στόχο την υποστήριξη των νέων λειτουργιών. 

(VΙ) Αρθρογράφηση/ Καταχώρηση του προγράμματος σε εξειδικευμένα έντυπα τα οποία 

http://www.klimaka.org.gr/
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διανέμονται στους κοινωνικούς φορείς/ αποδέκτες της Πράξης. Το περιεχόμενο της αρθρογράφησης 
θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

-  Αναφορά στο πλαίσιο χρηματοδότησης της Πράξης «Διαχείριση πλεονάσματος τροφίμων & 
γευμάτων προς όφελος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων» 

-  Αναφορά στον φορέα υλοποίησης του έργου 

-  Αναφορά στους σκοπούς και τους αντικειμενικούς στόχους του έργου 

-  Αναφορά στην ομάδα στόχο και τα οφέλη του έργου 

-  Αναφορά στις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση οροσήμων του έργου (λ.χ. οργάνωση 
workshop, αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής κ.α.) 

Οι αρθρογραφήσεις, οι οποίες θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30), θα πραγματοποιούνται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου στο σύνολό του.  

(VΙΙ) Διοργάνωση εκδήλωσης 

Στη λήξη του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί μία απολογιστική Ημερίδα, όπου θα παρουσιαστούν 
τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα της Πράξης στο σύνολό της. Ο ανάδοχος καλείται να παρέχει τις 
κάτωθι υπηρεσίες : 

Α. Μίσθωση χώρου: Αίθουσα συνεδριάσεων , καθαριότητα , τεχνική υποστήριξη, κλιματισμό. 

Β. ΕΛΤΑ – Courier: Αποστολή ανακοίνωσης, προγράμματος, προσκλήσεων ή σχετικών επιστολών σε 
ενδιαφερόμενους (συμμετέχοντες κ.λ.π) 

Γ. Τεχνική Κάλυψη: Powerpoint, video προβολή, φωτογράφηση, μικροφωνική εγκατάσταση  

Δ. Επισιτιστικά : 2 διαλείμματα καφέ, ελαφρύ γεύμα 

Ε. Αμοιβή Γραφείου  

Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ο Ανάδοχος για τη διενέργεια των ως άνω 
εκδηλώσεων: 

ΠΡΟ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

• Συμβουλευτική συνδρομή, που αφορά οτιδήποτε έχει σχέση με τον σχεδιασμό και εξέλιξη των 
εκδηλώσεων 

• Ετοιμασία και αποστολή εντύπων ή ηλεκτρονική πληροφόρηση σε αποδέκτες. 

• Έλεγχος και επίβλεψη τήρησης καλής λειτουργίας του κάθε χώρου, των τεχνικών οπτικοακουστικών 
μέσων, και γενικά όσων φορέων εμπλέκονται στην υλοποίηση των εκδηλώσεων  

• Επιμέλεια υλικού εκδηλώσεων 

• Μελέτη και επιμέλεια των αναγκών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό Μελέτη και υλοποίηση 
σηματοδότησης του χώρου εκδηλώσεων με επιγραφές και κατευθυντήριες πινακίδες. 

• Προετοιμασία των φακέλων για τους συμμετέχοντες με όλο το υλικό. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

• Διαχωρισμός των εισηγήσεων ανά θέμα. 

• Μετά την σύνταξη του προγράμματος δεύτερη ενημέρωση για ημέρα, αίθουσα και ώρα παρουσίασης 
της εργασίας. 

• Συνεννόηση για τις ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό για την παρουσίαση της κάθε εργασίας και 
φροντίδα να είναι διαθέσιμος στην αντίστοιχη αίθουσα την ημέρα και ώρα που απαιτείται. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

• Έλεγχος προ-εγγραφέντων και νέες εγγραφές  

• Παράδοση υλικού εκδηλώσεων 

• Παροχή πληροφοριών  

• Ο αριθμός των ατόμων της γραμματείας καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. 
Υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί ένα άτομο ανά 50 προσκεκλημένους  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

• Απόδοση αρχείου εγγραφέντων με πλήρη στοιχεία. 

• Παράδοση υλικού εκδηλώσεων. 

• Στατιστικά στοιχεία εκδηλώσεων. 

(VIII) Workshops 

Θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον πέντε ενημερωτικοί κύκλοι (workshops) με τη συμμετοχή των 
κοινωνικών παρόχων και φορέων για την ενημέρωσή και την ανάπτυξη δικτύων διαχείρισης και 
αναδιάθεσης τροφίμων και γευμάτων. Θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας ενημερωτικός κύκλος 
ανά τομέα της Περιφέρειας Αττικής (Κεντρικός, Βόρειος, Νότιος, Δυτικός, Ανατολικός). 

 

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Ο Ανάδοχος και τα στελέχη του οφείλουν την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του για την 
υλοποίηση του Έργου, σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης Έργου. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
Έργου, τα ακόλουθα παραδοτέα:  

- Υποβολή Α’ Παραδοτέου (10% της συνολικής αμοιβής), εντός σαράντα πέντε ημερών από την 
υπογραφή σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με την οριστικοποίηση του 
πρώτου σταδίου που αφορά στο δημιουργικό των παραδοτέων προβολής και δημοσιότητας (σχεδίαση 
έντυπου υλικού, CD και Newsletter). 

- Υποβολή Β’ Παραδοτέου (30% της συνολικής αμοιβής), εντός πέντε μηνών από την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

 Πραγματοποίηση τουλάχιστον δέκα καταχωρήσεων/ αρθρογραφιών σε έντυπα μέσα. 

 Ανάρτηση σε ιστοσελίδα – παραμετροποίηση 

 Παραγωγή και διανομή ποσότητας τουλάχιστον ίση με το 30% του έντυπου υλικού .  

 Αποστολή τουλάχιστον 500 Newsletters 

- Υποβολή Γ’ Παραδοτέου (45% της συνολικής αμοιβής), εντός εννιά μηνών από την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

 Καταγραφή συνόλου αποδεκτών των δράσεων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης και στοιχείων 
επικοινωνίας - Δημιουργία μητρώου 

 Πραγματοποίηση τριών Workshops 

 Πραγματοποίηση τουλάχιστον δέκα καταχωρήσεων/ αρθρογραφιών σε έντυπα μέσα. 

 Παραγωγή και διανομή ποσότητας του υπόλοιπου έντυπου υλικού.  

 Παραγωγή 1.000 CD με τους αποδέκτες των δράσεων ενημέρωσης 

 Αποστολή τουλάχιστον 500 Newsletters 

- Υποβολή Δ’ Παραδοτέου (15% της συνολικής αμοιβής), εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:  
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 Διοργάνωση Ημερίδας. 

 Πραγματοποίηση δύο Workshops 

 Πραγματοποίηση υπόλοιπων καταχωρήσεων/ αρθρογραφιών σε έντυπα μέσα. 

 Αποστολή υπολειπόμενων Newsletters  

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς περικλείεται η ανάλυση της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου 
αναδόχου, παρουσιάζεται η κατανόηση του αντικειμένου κατά τον υποψήφιο ανάδοχο, καθώς και η 
μεθοδολογία προσέγγισης του έργου. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στις ακόλουθες ενότητες:  

1. Ενότητα 1: «Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου» 

Η ενότητα «Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου» περιέχει πρόταση 
ανάπτυξης των δράσεων διάχυσης και προβολής του έργου, για τους σκοπούς κάλυψης των 
απαιτήσεων του έργου. Επίσης αφορά την αναλυτική παρουσίαση του είδους των προτεινόμενων 
παραδοτέων ανά κατηγορία, με παρουσίαση δειγμάτων ανά κατηγορία παραδοτέου. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία αν διαπιστώσει κατά την κρίση της μη τήρηση 
των προδιαγραφών ποιότητας που συνάδουν με το έργο.  

2. Ενότητα «Χρονοδιάγραμμα παράδοσης παραδοτέων ανά κατηγορία» 

Η ενότητα Χρονοδιάγραμμα παράδοσης παραδοτέων ανά κατηγορία, αφορά τον μεθοδολογικό 
σχεδιασμό και την ετοιμότητα του Αναδόχου να ανταποκριθεί στους χρόνους που θέτει η Αναθέτουσα 
Αρχή. Αναλυτικά η προσέγγιση του Αναδόχου θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία κάλυψης όλων των 
ενοτήτων παραδοτέων του έργου, τα ενδεχόμενα προβλήματα που πιθανά προκύψουν καθώς τον 
τρόπο που προτείνεται να αντιμετωπισθούν έτσι ώστε να υποστηριχθεί το έργο απρόσκοπτα.  

3. Ενότητα «Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας 
Έργου» 

Η ενότητα «Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου» 
περιέχει αναλυτική περιγραφή της Ομάδας Έργου και του οργανωτικού της σχήματος, καθώς και τον 
προτεινόμενο τρόπο οργάνωσης και συντονισμού των στελεχών της Ομάδας Έργου, έτσι ώστε οι 
στόχοι και τα παραδοτέα του έργου να επιτευχθούν στον δεδομένο χρόνο εκτέλεσης του έργου. Στην 
ενότητα αυτή θα παρατεθούν αναλυτικά στοιχεία για τον ρόλο και τα καθήκοντα της Ομάδας Έργου, 
των υπεργολάβων που θα απαιτηθούν, καθώς και στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του οργανωτικού σχήματος σε σχέση με τους 
προσδοκώμενους στόχους (αποτελεσματικότητα, ποιότητα, ταχύτητα ανταπόκρισης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης υπ’ αριθ. ___/2012) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………………. 
 
        Ημερομηνία έκδοσης ………………… 
 
Προς το «…………………………» (πλήρη στοιχεία) 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  
 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}  
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 
της….………….για εκτέλεση του έργου ……………….. και για το τμήμα που αφορά……………….. συνολικής 
αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.}  
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε 
μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }  
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 
ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………………. 
 
         Ημερομηνία έκδοσης ………………… 
 
Προς το «…………………………» (πλήρη στοιχεία) 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ………………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………  

 

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία ……………………….) οδός 
…………………….. αριθ. ……………. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, 
που θα καλύπτει την υλοποίηση του έργου «Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για την αξιοποίηση του 
πλεονάσματος τροφίμων των κοινωνικών παρόχων και των κοινωνικών φορέων που απευθύνονται και 
αναπτύσσουν δράσεις προς τις ομάδες – στόχο του έργου», συνολικής αξίας …………………………… 
(εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. …../2012 διακήρυξης της ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ «Αναθέτουσα Αρχή») και 
ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας των ειδών 
δηλαδή για ΕΥΡΩ …………………….... 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της 
εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. 
και 2) ………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς 
εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν 
αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της 
απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε 
να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που 
δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτόσημου. 

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

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από 
την ημερομηνία λήξης της.      

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.  

       (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. __/2012) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Προς  ΜΚΟ ΚΛΙΜΑΚΑ  

Έργο: Υποέργο 3: Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για την αξιοποίηση του πλεονάσματος τροφίμων 
των κοινωνικών παρόχων και των κοινωνικών φορέων που απευθύνονται και αναπτύσσουν δράσεις 
προς τις ομάδες – στόχο του έργου με τίτλο «Διαχείριση πλεονάσματος τροφίμων & γευμάτων προς 
όφελος ευπαθών κοινωνικών ομάδων». 

 Αρ. Διακήρυξης: __/2012  

Τελευταία προθεσμία υποβολής προσφορών: __/__/2012 

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους του Διαγωνισμού και αφού έχω (ουμε) αποκτήσει πλήρη 
αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε την υλοποίηση του 
έργου «: Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για την αξιοποίηση του πλεονάσματος τροφίμων των 
κοινωνικών παρόχων και των κοινωνικών φορέων που απευθύνονται και αναπτύσσουν δράσεις προς 
τις ομάδες – στόχο του έργου με τίτλο «Διαχείριση πλεονάσματος τροφίμων & γευμάτων προς όφελος 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων», για το συνολικό ποσό των € .................................. (ολογράφως 
....................................................................................... Ευρώ). πλέον Φ.Π.Α.,  

1. Το συνολικό ποσό της προσφοράς που αφορά στο σχεδιασμό (δημιουργικό), παραγωγή και 
διανομή του υλικού διάχυσης/ προβολής αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής 
Προσφοράς που ακολουθεί. 

1ο ΣΤΑΔΙΟ: Σχεδίαση εντύπου, CD και Newsletter 

Περιγραφή/ Ρόλος 
Αριθμός 

ανθρωπομηνών 

Τιμή ανά 
μονάδα (σε 

Ευρώ) 
Καθαρή 

Αξία ΦΠΑ 
Συνολική 

Αξία 

      

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟ 1)    

 

2ο ΣΤΑΔΙΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ 

Περιγραφή 
Προσφερόμενη 

ποσότητα 

Τιμή ανά 
μονάδα (σε 

Ευρώ) 
Καθαρή 

Αξία ΦΠΑ 
Συνολική 

Αξία 
(Ι) Καταγραφή 
συνόλου αποδεκτών 
των δράσεων 
ενημέρωσης/ 
ευαισθητοποίησης 
και στοιχείων 
επικοινωνίας - 
Δημιουργία μητρώου 

     

(IΙ) Παραγωγή και 
διάθεση έντυπου 
υλικού 

     

(ΙΙΙ) Παραγωγή CD με 
τους αποδέκτες των 
δράσεων ενημέρωσης 

     

(IV) Newsletters      
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Περιγραφή 
Προσφερόμενη 

ποσότητα 

Τιμή ανά 
μονάδα (σε 

Ευρώ) 
Καθαρή 

Αξία ΦΠΑ 
Συνολική 

Αξία 
(V) Ανάρτηση σε site 
– παραμετροποίηση 

     

(VΙ) Αρθρογράφηση 
σε έντυπα μέσα  

     

(VΙΙ) Διοργάνωση 
εκδηλώσεων 

     

(VIII) Workshops       

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΤΑΔΙΟ 2)    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΣΤΑΔΙΑ 1 & 2))    

 

Ο Προσφέρων 
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. ___/2012) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ΄ αριθμ …../2012 

 

ΣΎΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για την αξιοποίηση του πλεονάσματος τροφίμων των 
κοινωνικών παρόχων και των κοινωνικών φορέων που απευθύνονται και αναπτύσσουν 
δράσεις προς τις ομάδες – στόχο του έργου» 

 

Στ… ……..…..…..……….., σήμερα …………. 2012…, μεταξύ των συμβαλλομένων: 

αφενός του ………………..………………………….., που εδρεύει στ…. …………………………… (Α.Φ.Μ. ……………….., 
Δ.Ο.Υ. ………………………), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ… 
…………………………………………………………………., το οποίο θα αποκαλείται στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» 
και 

αφετέρου της ………….. εταιρίας με την επωνυμία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. …………………, 
Δ.Ο.Υ. ………………..) [ή, ενδεχομένως, της ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιριών α) ……………………….., β) 
…………………….. κ.λ.π.] που εδρεύει στ… ………………………. (οδός ……………… αριθ. …,), όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ... …………………….., η οποία θα 
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Ανάδοχος»,  

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1)Την υπ΄αριθμ. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για το έργο «….». 

2)Την από … και με αριθμ. Πρωτ. ……./…../….. προσφορά του Αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο 
του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 

3)Την υπ΄ αριθμ. Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού  

 

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τα εξής: 

ΆΡΘΡO 1 - Γενικοί Όροι  

1.1  Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 
προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 - Αντικείμενο της Σύμβασης 

2.1  Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Έργου είναι η παροχή εκ μέρους του Αναδόχου του 
Συνόλου των Υπηρεσιών που περιγράφονται στο Άρθρο 7 της παρούσας Σύμβασης και στο 
Μέρος Β’ της σχετικής Διακήρυξης. 

 Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, 
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τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου 
στον Ανάδοχο, στην Προκήρυξη και στην προσφορά του Αναδόχου.  

2.2  Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά, κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από την 
παρούσα σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - Διάρκεια της Σύμβασης  

3.1 Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την 
υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Η παροχή των υπηρεσιών του θα γίνει σύμφωνα με τους 
όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου.  

 

 ΑΡΘΡΟ 4 - Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

4.1 Ο Ανάδοχος, οι συνεργάτες και τα στελέχη του ή / και τα μέλη της ένωσης της αναδόχου 
ευθύνονται απέναντι στη Αναθέτουσα Αρχή εις ολόκληρον για κάθε υποχρέωση που απορρέει 
από τη Σύμβαση αυτή ή το Νόμο. 

4.2 Ο Ανάδοχος ορίζει τον Κύριο Συντονιστή του Έργου (ΚΥΣΕ) , τα στελέχη της Ομάδας Έργου 
(Ο.Ε.) που θα απασχοληθούν στο έργο. Ο Πίνακας αυτός που αποτελεί ακριβές αντίγραφο εκ 
του πρωτοτύπου της προσφοράς του Συμβούλου, είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
σύμβασης. 

4.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιήσει εξ αρχής όλα τα άτομα που θα απασχοληθούν στο έργο 
σύμφωνα με την προσφορά του. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να καλύπτει το σύνολο των 
αναγκών του «έργου» σύμφωνα με την προσφορά του. 

4.4 Στα πλαίσια της αποτελεσματικής συνεργασίας με τη Αναθέτουσα Αρχή, το σύνολο των 
στελεχών του Αναδόχου οφείλουν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής, ενώ ο ΚΥΣΕ πρέπει να είναι παρόν στην έδρα της, όταν καλείται απ’ 
αυτήν, παρέχοντας τις αναγκαίες εξηγήσεις που τυχόν ζητούνται.  

4.5 Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση οφείλει 
οποτεδήποτε διατυπώνει απόψεις, να το πράττει: 

 εγκαίρως και γραπτώς 

 με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και  

 φέροντας την αποκλειστική γι’ αυτές ευθύνη. 

 Τις απόψεις του αυτές οφείλει να τις γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Έργου. 

4.6 Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου υπόκειται στα περί εχεμύθειας προβλεπόμενα. 
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να γνωστοποιήσει προς τρίτους πληροφορίες που 
διαθέτει στα πλαίσια εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

4.7 Με την υπογραφή της σύμβασης καθορίζεται ένας εκπρόσωπος της Εταιρίας/ένωσης εταιριών, 
ο κύριος ………………………….., ο οποίος θα εκπροσωπεί τον Ανάδοχο στις σχέσεις του με την 
Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 5 - Αντικατάσταση του Υπεύθυνου και των μελών της Ομάδας Έργου του Συμβούλου  
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5.1. Αντικατάσταση του ΚΥΣΕ και των μελών της Ομάδας Έργου απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνο 
κατ’ εξαίρεση μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου, διατύπωση σύμφωνης γνώμης 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο αντικαταστάτης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ίση επάρκεια και εμπειρία για την εκτέλεση 
του έργου με τον αντικαθιστάμενο. 

     

ΑΡΘΡΟ 6 - Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο 
έργο του. 

6.2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίζει πρόσβαση του Αναδόχου στις διαθέσιμες πηγές 
πληροφοριών και θα τον συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή 
στοιχείων, απαραιτήτων για το έργο του. Κοινοποιεί δε σ’ αυτόν τα έγγραφα που, κατά την 
κρίση της, είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου του. 

6.3 Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο όποτε χρειάζεται τον αναγκαίο χώρο και 
εξοπλισμό γραφείου για την υποβοήθηση του έργου του και την εγκατάσταση της ομάδας 
έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη και την πρόταση του Αναδόχου.  

6.4 Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, 
εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση 
των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

 

Άρθρο 7 - Έργο του Αναδόχου  

Έργο του Αναδόχου είναι η υλοποίηση του Υποέργου 3, τη Πράξης της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο: 
«Διαχείριση πλεονάσματος τροφίμων & γευμάτων προς όφελος ευπαθών κοινωνικών ομάδων». 
Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των κοινωνικών παρόχων και 
των κοινωνικών φορέων που απευθύνονται και αναπτύσσουν δράσεις προς τις ομάδες – στόχο του 
έργου. Τα βασικά στάδια του έργου και οι προβλεπόμενες επικοινωνιακές δράσεις για την διάχυση του 
προγράμματος, αλλά και την ευαισθητοποίηση/ κινητοποίηση των κοινωνικών παρόχων και 
γενικότερα αποδεκτών του παρόντος έργου είναι: 

ΣΤΑΔΙΟ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ, CD ΚΑΙ NEWSLETTER (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ) 

Το Δημιουργικό αφορά σε όλο το υλικό δημοσιότητας (έντυπο και ηλεκτρονικό) που θα παραχθεί στο 
πλαίσιο του έργου και περιλαμβάνει Δημιουργία-Σχεδιασμό (μακέτες, συγγραφή κειμένων κτλ), 
Εικαστική Επιμέλεια και διαμόρφωση του υλικού δημοσιότητας (συνδυασμοί χρωμάτων, 
μορφοποίηση, τρόπος παρουσίασης κλπ) τουλάχιστον του ακόλουθου υλικού δημοσιότητας: 

• Newsletters 

• Φυλλάδια  

• CDs 

• Προγράμματα ημερίδων 

• Προσκλήσεις ημερίδων 

Το υλικό δημοσιότητας θα πρέπει να αναδεικνύει την ταυτότητα του κυρίως έργου και να ενισχύει την 
αναγνωρισιμότητά του. Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι περιεκτικό και κατανοητό για τις 
διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών προς τις οποίες απευθύνεται. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει 
εναλλακτικές προτάσεις επί του δημιουργικού σχεδιασμού (πρότυπα). Για την τελική διαμόρφωση του 
υλικού. τα εγκεκριμένα πρότυπα θα συμπληρώνονται με τα αντίστοιχα κείμενα, που θα παράγονται  
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κατά τη χρονική στιγμή αξιοποίησης του εντύπου (π.χ. πριν από την οργάνωση των workshops). 
Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του δημιουργικού στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται η 
πρόταση διαδικασίας τροποποίησης του υλικού προβολής σε σχέση με ανάγκες που είναι πιθανόν να 
προκύψουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του έργου. 

ΣΤΑΔΙΟ 2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ 

(Ι) Καταγραφή συνόλου αποδεκτών των δράσεων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης και 
στοιχείων επικοινωνίας - Δημιουργία μητρώου 

Βασική δράση είναι η δημιουργία ενός μητρώου όπου θα καταγραφούν τα στοιχεία όλων των φορέων 
(παρόχων & κοινωνικών φορέων) με τα στοιχεία επικοινωνίας και τα αρμόδια τμήματα. Το εν λόγω 
μητρώο μαζί με το υλικό ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης θα αναρτηθεί στο site της ΚΛΙΜΑΚΑ και θα 
αναπαραχθεί και σε CD. 

(IΙ) Παραγωγή και διάθεση έντυπου υλικού 

Η παραγωγή έντυπου υλικού με τη μορφή φυλλαδίων θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο ευρείας 
πληροφόρησης για το περιεχόμενο και τις δράσεις του έργου. Προβλέπεται η αναπαραγωγή πέντε 
χιλιάδων (10.000) ενημερωτικών φυλλαδίων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φυλλαδίου θα έχουν ως 
εξής: θα είναι τετράχρωμο, τρίπτυχο και σε χαρτί ιλουστρασιόν ή βέλβετ (velvet). Η διάθεσή σων 
εντύπων θα γίνει σε σημεία κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής και τουλάχιστον στους 
βασικούς εθνικούς φορείς (όπως αυτοί θα προκύψουν από το μητρώο του σημείου Ι του 2ου Σταδίου). 

(ΙΙΙ) Παραγωγή CD με τους αποδέκτες των δράσεων ενημέρωσης 

Παραγωγή τουλάχιστον 1.000 CDs με το Μητρώο που θα αναπτυχθεί στο σημείο Ι του 2ου Σταδίου και 
το υλικό του σημείου ΙΙ του 2ου Σταδίου. 

(IV) Newsletters 

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου έχει προβλεφθεί η αποστολή ηλεκτρονικού newsletter 
που αναφέρεται στις δράσεις, στα προϊόντα και στα αποτελέσματα του έργου. Η αποστολή των 
newsletter θα γίνει σε περίπου δύο χιλιάδες (2.000) φορείς. Ως προς τα χαρακτηριστικά του, το 
περιβάλλον διαχείρισης των newsletters θα είναι web based έτσι ώστε να παρέχεται δυνατότητα 
απομακρυσμένης σύνδεσης, θα αποστέλλεται με την μορφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) με 
πλούσια γραφικά σχέδια (HTML format), δηλαδή με φωτογραφίες, πίνακες, συνδέσμους (links) (είτε 
εσωτερικά στο ίδιο το newsletter, είτε εξωτερικά που θα παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες). Θα 
παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα μαζικής αποστολής στους εγγεγραμμένους χρήστες είτε 
προγραμματισμένα, είτε κατόπιν αιτήματος την στιγμή που θα αποφασίσει ο διαχειριστής, ενώ θα 
υπάρχει και η δυνατότητα διαχωρισμού των χρηστών σε ομάδες βάση των στοιχείων τους και 
αποστολής του newsletter σε μία ή συνδυασμό περισσοτέρων ομάδων. Τέλος, προβλέπεται και 
διαχείριση λίστας παραληπτών (διαγραφή παραλήπτη, προσθήκη παραλήπτη, αλλαγή στοιχείων 
παραλήπτη) καθώς και δυνατότητα των χρηστών για αυτόματη εγγραφή/απεγγραφή στο newsletter 
μέσω της διαδικτυακής πύλης του έργου. 

(V) Ανάρτηση σε site των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα παραδοτέων – 
παραμετροποίηση της ιστοσελίδας (www.klimaka.org.gr). Παράλληλα, ζητούνται τα ακόλουθα: 

- Ανάπτυξη web forum, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ζωντανής προγραμματισμένης on-line 
συζήτησης με κοινωνικές ομάδες και άτομα, 

- Ανάπτυξη Web – Blog, με στόχο την ανάδειξη επίκαιρων θεμάτων, με δυνατότητα απαντήσεων και 
τοποθετήσεων των ηλεκτρονικών συνομιλητών, 

- Υποστήριξη δράσεων διασύνδεσης του site με τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το fb, το twitter, κ.ά. 

- On- line υποστήριξη χρηστών, με εξατομικευμένη ανταπόκριση σε ερωτήματα κοινωνικών φορέων/ 
αποδεκτών της Πράξης. 

http://www.klimaka.org.gr/
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- Διασύνδεση (hyperlink) με βασικούς εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (όπως αυτοί 
θα προκύψουν από το μητρώο του σημείου Ι του 2ου Σταδίου). 

- Παραμετροποίηση του υπάρχοντος ιστότοπου, με στόχο την υποστήριξη των νέων λειτουργιών. 

(VΙ) Αρθρογράφηση/ Καταχώρηση του προγράμματος σε εξειδικευμένα έντυπα τα οποία 
διανέμονται στους κοινωνικούς φορείς/ αποδέκτες της Πράξης. Το περιεχόμενο της αρθρογράφησης 
θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

-  Αναφορά στο πλαίσιο χρηματοδότησης της Πράξης «Διαχείριση πλεονάσματος τροφίμων & 
γευμάτων προς όφελος των ευπαθών κοινωνικών ομάδων» 

-  Αναφορά στον φορέα υλοποίησης του έργου 

-  Αναφορά στους σκοπούς και τους αντικειμενικούς στόχους του έργου 

-  Αναφορά στην ομάδα στόχο και τα οφέλη του έργου 

-  Αναφορά στις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση οροσήμων του έργου (λ.χ. οργάνωση 
workshop, αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής κ.α.) 

Οι αρθρογραφήσεις, οι οποίες θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30), θα πραγματοποιούνται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου στο σύνολό του.  

(VΙΙ) Διοργάνωση εκδήλωσης 

Στη λήξη του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί μία απολογιστική Ημερίδα, όπου θα παρουσιαστούν 
τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα της Πράξης στο σύνολό της. Ο ανάδοχος καλείται να παρέχει τις 
κάτωθι υπηρεσίες : 

Α. Μίσθωση χώρου: Αίθουσα συνεδριάσεων , καθαριότητα , τεχνική υποστήριξη, κλιματισμό. 

Β. ΕΛΤΑ – Courier: Αποστολή ανακοίνωσης, προγράμματος, προσκλήσεων ή σχετικών επιστολών σε 
ενδιαφερόμενους (συμμετέχοντες κ.λ.π) 

Γ. Τεχνική Κάλυψη: Powerpoint, video προβολή, φωτογράφηση, μικροφωνική εγκατάσταση  

Δ. Επισιτιστικά : 2 διαλείμματα καφέ, ελαφρύ γεύμα 

Ε. Αμοιβή Γραφείου  

Πιο αναλυτικά οι υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ο Ανάδοχος για τη διενέργεια των ως άνω 
εκδηλώσεων: 

ΠΡΟ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

• Συμβουλευτική συνδρομή, που αφορά οτιδήποτε έχει σχέση με τον σχεδιασμό και εξέλιξη των 
εκδηλώσεων 

• Ετοιμασία και αποστολή εντύπων ή ηλεκτρονική πληροφόρηση σε αποδέκτες. 

• Έλεγχος και επίβλεψη τήρησης καλής λειτουργίας του κάθε χώρου, των τεχνικών οπτικοακουστικών 
μέσων, και γενικά όσων φορέων εμπλέκονται στην υλοποίηση των εκδηλώσεων  

• Επιμέλεια υλικού εκδηλώσεων 

• Μελέτη και επιμέλεια των αναγκών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό Μελέτη και υλοποίηση 
σηματοδότησης του χώρου εκδηλώσεων με επιγραφές και κατευθυντήριες πινακίδες. 

• Προετοιμασία των φακέλων για τους συμμετέχοντες με όλο το υλικό. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

• Διαχωρισμός των εισηγήσεων ανά θέμα. 

• Μετά την σύνταξη του προγράμματος δεύτερη ενημέρωση για ημέρα, αίθουσα και ώρα παρουσίασης 
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της εργασίας. 

• Συνεννόηση για τις ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό για την παρουσίαση της κάθε εργασίας και 
φροντίδα να είναι διαθέσιμος στην αντίστοιχη αίθουσα την ημέρα και ώρα που απαιτείται. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

• Έλεγχος προ-εγγραφέντων και νέες εγγραφές  

• Παράδοση υλικού εκδηλώσεων 

• Παροχή πληροφοριών  

• Ο αριθμός των ατόμων της γραμματείας καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. 
Υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί ένα άτομο ανά 50 προσκεκλημένους  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

• Απόδοση αρχείου εγγραφέντων με πλήρη στοιχεία. 

• Παράδοση υλικού εκδηλώσεων. 

• Στατιστικά στοιχεία εκδηλώσεων. 

(VIII) Workshops 

Θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον πέντε ενημερωτικοί κύκλοι (workshops) με τη συμμετοχή των 
κοινωνικών παρόχων και φορέων για την ενημέρωσή και την ανάπτυξη δικτύων διαχείρισης και 
αναδιάθεσης τροφίμων και γευμάτων. Θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας ενημερωτικός κύκλος 
ανά τομέα της Περιφέρειας Αττικής (Κεντρικός, Βόρειος, Νότιος, Δυτικός, Ανατολικός). 

 

Άρθρο 8 - Παραδοτέα  

Ο Ανάδοχος και τα στελέχη του την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του για την υλοποίηση του 
Έργου, σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 
Έργου. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, τα 
ακόλουθα παραδοτέα:  

- Υποβολή Α’ Παραδοτέου, εντός σαράντα πέντε ημερών από την υπογραφή σχετικής Σύμβασης 
μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με την οριστικοποίηση του πρώτου σταδίου που αφορά 
στο δημιουργικό του υλικού προβολής και δημοσιότητας (σχεδίαση έντυπου υλικού, CD και 
Newsletter). 

- Υποβολή Β’ Παραδοτέου, εντός πέντε μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ 
Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

 Πραγματοποίηση τουλάχιστον δέκα καταχωρήσεων/ αρθρογραφιών σε έντυπα μέσα. 

 Ανάρτηση σε ιστοσελίδα – παραμετροποίηση 

 Παραγωγή και διανομή ποσότητας τουλάχιστον ίση με το 30% του έντυπου υλικού .  

 Αποστολή τουλάχιστον 500 Newsletters 

- Υποβολή Γ’ Παραδοτέου, εντός εννιά μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ 
Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

 Καταγραφή συνόλου αποδεκτών των δράσεων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης και στοιχείων 
επικοινωνίας - Δημιουργία μητρώου 

 Πραγματοποίηση τριών Workshops 

 Πραγματοποίηση τουλάχιστον δέκα καταχωρήσεων/ αρθρογραφιών σε έντυπα μέσα. 

 Παραγωγή και διανομή ποσότητας του υπόλοιπου έντυπου υλικού.  

 Παραγωγή 1.000 CD με τους αποδέκτες των δράσεων ενημέρωσης 
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 Αποστολή τουλάχιστον 500 Newsletters 

- Υποβολή Δ’ Παραδοτέου, εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μεταξύ 
Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

 Διοργάνωση Ημερίδας. 

 Πραγματοποίηση δύο Workshops 

 Πραγματοποίηση υπόλοιπων καταχωρήσεων/ αρθρογραφιών σε έντυπα μέσα. 

 Αποστολή υπολειπόμενων Newsletters 

 

Άρθρο 9 - Παρακολούθηση και Αξιολόγηση του έργου  

9.1 Την ευθύνη για την οργάνωση και τη σωστή εκτέλεση του έργου έχει η Αναθέτουσα Αρχή. Το 
έργο του Συμβούλου παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την 
Επιτροπή οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή, από την οποία καθοδηγείται και λαμβάνει 
οδηγίες.  

9.2  Με απόφαση του ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής, συγκροτείται Επιτροπή Αξιολόγησης και 
Παραλαβής των υποβαλλομένων παραδοτέων από τον Ανάδοχο. 

  

Άρθρο 10 - Προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής 

10.1  Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου.  

10.2  Μετά την εμπρόθεσμη υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, η Επιτροπή εξετάζει την 
πληρότητα και ποιότητα αυτών. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή 
αδυναμίες των ανωτέρω δικαιούται να προβεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών σε έγγραφες 
παρατηρήσεις προς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να συμμορφωθεί εντός δέκα πέντε (15) 
ημερών. Στην περίπτωση που οι απαντήσεις του Αναδόχου στις τυχόν παρατηρήσεις δεν 
κριθούν ικανοποιητικές η Επιτροπή μπορεί να επανέλθει με παρατηρήσεις, θέτοντας νέα 
προθεσμία συμμόρφωσης του Αναδόχου.  

 

Άρθρο 11 - Αμοιβή του Αναδόχου  

11.1  Η αμοιβή του Συμβούλου αφορά όλες τις απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση 
του Έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ 
επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά : 

 Αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος. 

 Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε κύρια και επικουρικά Ασφαλιστικά Ταμεία, της 
ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων 
έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Η 
πλήρωση των κριτηρίων ασφαλιστικής κάλυψης και αποζημίωσης του προσωπικού του 
αναδόχου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και θα εμπίπτει σε μηνιαίο 
έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. Τυχόν μη συμμόρφωση του Αναδόχου, επισύρει άμεση 
έκπτωσή του.  

 Κάθε δαπάνη που αφορά μετακίνηση του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
υπηρεσιών που θα αναλάβει σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε 
νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, 
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κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο παρόμοιες υπηρεσίες με τις 
περιγραφόμενες στην παρούσα, μέχρι 50% του προϋπολογισμού της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 
25§4 περ. β’ του Π.Δ. 60/2007. Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την Αναθέτουσα Αρχή εντός 
τριών ετών από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. Η νέα σύμβαση συνάπτεται κατόπιν 
διαπραγμάτευσης των δύο μερών. 

  

Άρθρο 12 - Τρόπος πληρωμής 

- Υποβολή Α’ Παραδοτέου (10% της συνολικής αμοιβής), εντός σαράντα πέντε ημερών από την 
υπογραφή σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με την οριστικοποίηση του 
πρώτου σταδίου που αφορά στο δημιουργικό του υλικού προβολής και δημοσιότητας (σχεδίαση 
έντυπου υλικού, CD και Newsletter). 

- Υποβολή Β’ Παραδοτέου (30% της συνολικής αμοιβής), εντός πέντε μηνών από την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

 Πραγματοποίηση τουλάχιστον δέκα καταχωρήσεων/ αρθρογραφιών σε έντυπα μέσα. 

 Ανάρτηση σε ιστοσελίδα – παραμετροποίηση 

 Παραγωγή και διανομή ποσότητας τουλάχιστον ίση με το 30% του έντυπου υλικού .  

 Αποστολή τουλάχιστον 500 Newsletters 

- Υποβολή Γ’ Παραδοτέου (45% της συνολικής αμοιβής), εντός εννιά μηνών από την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

 Καταγραφή συνόλου αποδεκτών των δράσεων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης και στοιχείων 
επικοινωνίας - Δημιουργία μητρώου 

 Πραγματοποίηση τριών Workshops 

 Πραγματοποίηση τουλάχιστον δέκα καταχωρήσεων/ αρθρογραφιών σε έντυπα μέσα. 

 Παραγωγή και διανομή ποσότητας του υπόλοιπου έντυπου υλικού.  

 Παραγωγή 1.000 CD με τους αποδέκτες των δράσεων ενημέρωσης 

 Αποστολή τουλάχιστον 500 Newsletters 

- Υποβολή Δ’ Παραδοτέου (15% της συνολικής αμοιβής), εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

 Διοργάνωση Ημερίδας. 

 Πραγματοποίηση δύο Workshops 

 Πραγματοποίηση υπόλοιπων καταχωρήσεων/ αρθρογραφιών σε έντυπα μέσα. 

 Αποστολή υπολειπόμενων Newsletters 

Ο Ανάδοχος συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής και δεν ευθύνεται για 
καθυστερήσεις που προέρχονται από υπαιτιότητα αυτής. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την 
αρτιότητα των παραδοτέων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.  

Δεν προβλέπεται προκαταβολή για το έργο. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η 
προβλεπόμενη για το Έργο χρηματοδότηση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της 
εν λόγω Σύμβασης αζημίως υπέρ αυτής. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής, αυτά συνίστανται σε:  

Πρωτότυπο Τιμολόγιο όπου αναγράφεται στην αιτιολογία το αντικείμενο του παραδοτέου, η Πράξη, 
το Υποέργο και το MIS 

Απόδειξη εξόφλησης του σχετικού τιμολογίου 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
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την ημερομηνία πραγματοποίησης της πληρωμής, ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 

Άρθρο 13 - Εγγυήσεις 

13.1.  Προς εξασφάλιση της Αναθέτουσας Αρχής, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της σύμβασης, ποσού ……………………… ευρώ (…………………… €), που αντιπροσωπεύει 
ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.  

13.2  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την λήξη του Έργου 
και εφ’ όσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωσή της.  

 

Άρθρο 14 – Κυριότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών  

14.1 Το σύνολο των Παραδοτέων που θα εκπονηθούν στα πλαίσια της Σύμβασης, αποτελούν 
ιδιοκτησία της Αναθέτουσα Αρχής, η οποία και μόνη θα έχει το πλήρες και αποκλειστικό 
δικαίωμα χρήσης τους μετά την οριστική παραλαβή τους. 

Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την 
τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόμοια έργα 
που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου. 

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

 

Άρθρο 15 – Απαλλαγή Ευθύνης 

15.1.  Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που δεν προβλέπεται στην παρούσα 
σύμβαση. 

      

Άρθρο 16 - Καταγγελία – Λύση σύμβασης  

16.1 Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου επισημαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς σε αυτόν και 
τάσσει εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δέκα πέντε (15) ημερών 
για να επανορθώσει τις τυχόν παραλείψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις 
υποχρεώσεις του. Ο Ανάδοχος μέσα στην προθεσμία αυτή υποχρεούται είτε να συμμορφωθεί 
με τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του στις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή 
οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. 

Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ή ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις 
τελικές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αφενός 
διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου πλην των ήδη παραληφθέντων τμημάτων του και 
αφ’ ετέρου η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως 
θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Ανάδοχο εντός 30 ημερών από την λήψη της. Με την 
έκπτωση καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης .  

16.2 Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση τριάντα 
(30) ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή παραβιάσει 
οποιονδήποτε όρο αυτής και δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε τριάντα 
(30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης του 
Αναδόχου. 
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16.3 Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της σύμβασης ο Ανάδοχος: 

α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία που έχει στη 
διάθεσή του. 

β. Δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τις υπηρεσίες 
που έχουν παρασχεθεί μόνο για το μέχρι την λύση ή καταγγελία της σύμβασης χρονικό 
διάστημα. 

 

Άρθρο 17 - Εκχώρηση Δικαιωμάτων 

17.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματα του που απορρέουν από την παρούσα 
Σύμβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

 

Άρθρο 18 - Υπεργολαβίες  

18.1 Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το 
σύνολο του Έργου που έχει αναλάβει υπεργολαβικά σε τρίτους, τους οποίους δεν είχε 
συμπεριλάβει στην προσφορά του, χωρίς προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

18.2 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ους, η 
εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/υπεργολάβο µε 
σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 
αναθέτουσας Αρχής.  

18.3. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 19 - Έγγραφη Επικοινωνία 

19.1 Όλα τα κείμενα που αποστέλλονται στο ………………………………….. συντάσσονται στην Ελληνική 
γλώσσα και αποστέλλονται σε αντίγραφα στη διεύθυνση: ……………………………………….. 

19.2 Όλα τα κείμενα που απευθύνονται στον Ανάδοχο, αποστέλλονται στη διεύθυνση 
:………………………………….….. 

 

Άρθρο 20 - Ανωτέρα Βία 

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

20.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο 
άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

  

Άρθρο 21 - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών 

21.1 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο  
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21.2 Οποιαδήποτε διαφορά περί την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας, που δεν μπορεί να 
επιλυθεί συμβιβαστικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του 
σχετικού αιτήματος του ενός συμβαλλομένου μέρους από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, θα 
επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια ……………………………………... 

21.3 Κατά το χρονικό διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να 
εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα δικαιώματά τους με καλή πίστη και με βάση 
τους όρους της παρούσας. 

 

 

Άρθρο 22 – Τροποποίηση   

22.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταβολή ή συμπλήρωση της παρούσας θα γίνεται μόνο 
εγγράφως, μετά από συμφωνία των μερών και θα υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.  

22.2 Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη 
το περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε από τους 
συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα κατατέθηκε στην αρμόδια 
υπηρεσία του ………………………, το δεύτερο ……………….. και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

 

 


