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Διζαγυγή  

Σο Γίκηςο Δλληνικϊν Κονζεπβοποιείυν Φποωηυν Γ.ΔΛ.ΚΟ.Φ. Α.Δ. (εθεμήο 

Αλαζέησλ), δηελεξγεί αλνηρηφ δηαγσληζκφ κε θιεηζηέο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην αλάζεζεο  ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε νξγαληζκνχ/σλ 

εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο PeachFlavors Asia 101046033 ζηα πιαίζηα ηνπ Καλνληζκνχ (ΔE) 

1144/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ Καλ (ΔΔ) 2015/1829 θαη 

2015/1831 ηεο Δπηηξνπήο, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί κε ηελ εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο ΔΔ C(2021) 

8537 final. 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ Σεχρνο θαη 

έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γ ηνπ Αλαζέηνληνο. 

Όινη νη πεξηερφκελνη ζην παξφλ Σεχρνο, φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ εθεμήο 

απνθαινχκελεο «Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ», είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο αμηνιφγεζεο ή 

πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην Σεχρνο ή/ θαη αηξέζεηο, ή πεξηέρνπλ ειιηπή ή αλαθξηβή 

ζηνηρεία, ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηεμαγσγή θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Οη δηαγσληδφκελνη παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα λα αμηψζνπλ νπνηαδήπνηε 

απνδεκίσζε απφ ηνλ Αλαζέηνληα ζε πεξίπησζε αλαβνιήο ή καηαίσζεο ή αθχξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ή απφξξηςεο ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο ηνπο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ζε 

πεξίπησζε πνπ ν Αλαζέησλ δελ πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 15ε Απξηιίνπ 2022, εκέξα 

Παξαζθεπή, μέσπι ηιρ 12.00 ζηα γξαθεία ηνπ Αλαζέηνληνο – Κνπαλφο Νάνπζα, Ηκαζία ΣΚ 
59200 (πιεξνθνξίεο θα. Οιπκπία Απνζηφινπ, ηει. 23320 43237 ή κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζην email sales@delcof.gr).  
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη 1.857.525 € ελψ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

ππφ αλάζεζε έξγνπ αλέξρεηαη ζηα 1.748.365€ (ρσξίο ΦΠΑ) θαη αθνξά ηηο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηηο ακνηβέο ηνπ εθηειεζηηθνχ νξγαληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε 

πνπ έρεη εγθξηζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη φπσο αλαιχνληαη ζην παξψλ ηεχρνο. 

Η επηινγή ηνπ Οξγαληζκνχ Δθηέιεζεο ζα  πξαγκαηνπνηεζεί κεηά  απφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ θαη επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο. Η 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεξηγξάθεηαη  αλαιπηηθά ζηα ζεκεία 2.10 ηνπ παξφληνο. 

Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαηά έλα κέξνο απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Αλαζέηνληνο (20%) 

θαη κε παξάιιειε επηρνξήγεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (80%). 

Σν έξγν ζα νινθιεξσζεί ζε ηξία έηε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηνπ 

Αλαζέηνληνο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  

Η παξαιαβή ηνπ Σεχρνπο Γηαγσληζκνχ είλαη δπλαηή ην αξγφηεξν κέρξη 5 εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ην ηεχρνο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά θαη δσξεάλ. 

Νομικψ Πλαίζιο 

Ο δηαγσληζκφο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ζρέζε θφζηνπο 

– νθέινπο. 

Η επηινγή ζα βαζηζηεί ζηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηελ πξνζηαζίαο 

ηνπο δεκφζηνπ θαη θνηλνηηθνχ ρξήκαηνο. 

Ο δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ βάζε ησλ δχν πξνυπνζέζεσλ: κε ηεο θαιχηεξεο 

δπλαηήο ζρέζεο ηηκήο - πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο απνθπγήο ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ. 

Η αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία 

θαη εηδηθφηεξα: 

mailto:sales@delcof.gr
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- ΚΤΑ419/18559/16.03.2017 ΦΔΚ 855 – Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ησλ 

Καλ (ΔΔ)1144/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ θαη' 

εμνπζηνδφηεζε Καλ (ΔΔ) 2015/1829 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ Καλ(ΔΔ) 

2015/1831 ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζε ηξίηεο ρψξεο. 

- εκείσκα «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία» ππ’ αξηζκφλ 

D(2016) 321077/7.7.2016 

- ΚΑΝΟΝΙΜΟ (EE) αξηζ. 1144/2014 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2014 ρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη 

πξνψζεζεο πνπ αθνξνχλ ηα γεσξγηθά πξντφληα θαη εθαξκφδνληαη ζηελ εζσηεξηθή 
αγνξά θαη ζε ηξίηεο ρψξεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 3/2008  

ηνπ πκβνπιίνπ  
- ΚΑΣ'  ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) 2015/1829 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 23εο 

Απξηιίνπ 2015 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1144/2014 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο 

θαη πξνψζεζεο πνπ αθνξνχλ ηα γεσξγηθά πξντφληα θαη εθαξκφδνληαη ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά θαη ζε ηξίηεο ρψξεο  
- ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) 2015/1831 ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ηεο 7εο Οθησβξίνπ 

2015 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1144/2014 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο 

θαη πξνψζεζεο πνπ αθνξνχλ ηα γεσξγηθά πξντφληα θαη εθαξκφδνληαη ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά θαη ζε ηξίηεο ρψξεο. 
Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε: 

α) Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1151/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2012, γηα ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ. 

β) Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε 

δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζκ. 352/78, (ΔΚ) αξηζκ. 165/94, (ΔΚ) αξηζκ. 

2799/98, (ΔΚ) αξηζκ. 814/2000, (ΔΚ) αξηζκ. 1290/2005 θαη (ΔΚ) αξηζκ. 485/2008 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηδίσο ην άξζξν 64 παξαγξ. 6 ζηνηρείν α) θαη ην άξζξν 66 

παξαγξ. 3 ζηνηρείν δ). 

γ) Σελ Πξφηαζε ηνπ Δξγνδφηε φπσο έρεη θαηαηεζεί ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ 

Έξεπλαο (REA) θαη ζηελ ΔΔ κε αξηζκφ αλαθνξάο 101046097 

δ) Σελ κε αξηζ. C(2021) 8537 final Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο.  

ε) Σελ ππ’ αξηζκ 1662/355054/09.12.2021 επηζηνιή ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθψλ Ρνψλ, 

Πξνψζεζεο & Πξνβνιήο Πξντφλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνψζεζεο Γεσξγηθψλ 

Πξντφλησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ζέκα «Πξνψζεζε 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ, Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνηάζεσλ: ΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

2021. 

Γημοζιψηηηα 

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Αλαζέηνληνο, ζε δχν εθεκεξίδεο 

παλειιήληαο θπθινθνξίαο, ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Ηκαζίαο θαζψο έρεη απνζηαιεί ζηηο 

23.03.2022 πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζηελ επίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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1) Πεπιγπαθή ηος Ππογπάμμαηορ 

1.1. Αναθέηυν  

ΔΠΩΝΤΜΙΑ 
ΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΙΔΙΩΝ 

ΦΡΟΤΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. (Γ.ΔΛ.ΚΟ.Φ. Α.Δ.) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ Κνπαλφο Νάνπζαο,  Ηκαζία, Διιάδα Σ.Κ. 59200 

E- MAIL  sales@delcof.gr 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ +30 2332043237 

ΦΑΞ +30 2332043006 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  θα. Οιπκπία Απνζηφινπ 

1.2. ηψσοι  

Οη γεληθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:  

 λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ησλ Δπξσπατθψλ θνλζεξβνπνηεκέλσλ θξνχησλ, θαη  

 λα απμήζεη ην κεξίδην ησλ Δπξσπατθψλ θνλζεξβνπνηεκέλσλ θξνχησλ ζηηο αγνξέο-

ζηφρνπο. 

Δπηκέξνπο ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:  

 λα αλαδείμεη φια ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνλζεξβνπνηεκέλνπ ξνδάθηλνπ θαη ηηο 

κεζφδνπο γεσξγηθήο παξαγσγήο ηνπ,  

 λα αλαδείμεη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ ηρλειαζηκφηεηα, ηε γλεζηφηεηα,  

 λα επηζεκάλεη ηηο δηαηξνθηθέο πηπρέο,  

 λα πξνσζήζεη ην ζεβαζκφ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία, 

 λα αλαδείμεη ηε δηαηξνθηθή ηνπο αμία 

 λα αλαδείμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επξσπατθψλ θνλζεξβνπνηεκέλσλ θαη 

κεηαπνηεκέλσλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα, ηε γεχζε, ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ παξάδνζε θαη ηελ θαηλνηνκία ηνπ.  

1.3.  Ομάδερ ηψσοι  

Δμποπικψ κανάλι (εηζαγσγείο, δηαλνκείο, ρνλδξέκπνξνη, ιηαλνπσιεηέο θαη θιάδνο 

μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ θαη ηλζηηηνχησλ HORECA)   

Γιαμοπθυηέρ κοινήρ γνϊμηρ: (ζεθ, δηαηξνθνιφγνη θαη δηαηηνιφγνη ζεθ, εηδηθνί 

δεκνζηνγξάθνη, γηαηξνί, food bloggers) 

Καηαναλυηέρ: Αζηηθφο πιεζπζκφο, Καηαλαισηέο κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ειηθίαο 20-44 εηψλ 

άλδξεο θαη γπλαίθεο / αζηηθά λνηθνθπξηά κε έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα) 

1.4. Αγοπέρ ηψσοι 

Ιλδνλεζία, Βηεηλάκ 

1.5. Ανηικείμενο ηος έπγος 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ελφο ηζνξξνπεκέλνπ πιαηζίνπ δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

πξνψζεζεο πνπ ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο δξάζεσλ:  

 Γεκφζηεο ζρέζεηο 

 Ιζηφηνπνο, κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

 Γηαθήκηζε  

 Δξγαιεία επηθνηλσλίαο  
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 Δθδειψζεηο 

 Πξνψζεζε ζηα ζεκεία πψιεζεο 

1.6. Πποχπολογιζμψρ - Πποζθοπέρ 

Ο ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 1.857.525 επξψ 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 
Γπαζηηπιψηηηερ Έηορ 1 Έηορ 2 Έηορ 3 ωνολο 

1. ςνηονιζμψρ έπγος       54.000 

Γαπάλεο πξνζσπηθνχ ηνπ πξνηείλνληνο νξγαληζκνχ     54.000 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 18.000 18.000 18.000 54.000 

 
Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 

    

 

Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

    Άιιεο δαπάλεο ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ       0 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

   
0 

 

Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 

    

 

Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

   
0 

2. Γημψζιερ σέζειρ       108.864 

ςνεσείρ δπαζηηπιψηηηερ δημοζίυν ζσέζευν (γπαθείο δημοζίυν ζσέζευν) 108.864 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

    

 
Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 36.288 36.288 36.288 108.864 

 

Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

    3. Ιζηψηοπορ, μέζα κοινυνικήρ δικηωυζηρ       127.490 

Παποςζίαζη ιζηοηψπος, επικαιποποίηζη, ζςνηήπηζη      47.190 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

    

 
Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 17.930 14.630 14.630 47.190 

 

Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

    Μέζα κοινυνικήρ δικηωυζηρ  (διάηαξη λογαπιαζμϊν, ηακηική ανάπηηζη ζηο Γιαδίκηςο) 80.300 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

    

 
Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 27.500 26400 26400 80.300 

 

Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

    4. Γιαθήμιζη        231.000 

Δκηωπυζη       41.800 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

    

 
Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 41.800 

  
41.800 

 

Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

    Γιαδικηςακά        189.200 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

    

 
Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 61.600 63.800 63.800 189.200 

 

Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

    5. Δπγαλεία επικοινυνίαρ       170.652 

Γημοζιεωζειρ, πακέηα με ςλικψ για ηα ΜΜΔ, διαθημιζηικά πποφψνηα   104.652 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

    

 
Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 34.884 34.884 34.884 104.652 

 

Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

    Γιαθημιζηικά βίνηεο       66.000 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

    

 
Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 22.000 22.000 22.000 66.000 
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Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

    6. Δκδηλϊζειρ       648.179 

Πεπίπηεπα ζε εμποπικέρ εκθέζειρ       332.584 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

    

 
Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 132.344 97.233 103.007 332.584 

 

Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

   
0 

εμινάπια, ημεπίδερ, ζςνανηήζειρ μεηαξω επισειπήζευν (B2B), κωκλοι καηάπηιζηρ 
εμπψπυν/μαγείπυν, δπαζηηπιψηηηερ ζε ζσολεία 190.515 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

    

 
Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 63.505 63.505 63.505 190.515 

 

Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

   
0 

Δκπαιδεςηικά ηαξίδια ζηην Δςπϊπη       33.400 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

    

 
Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 

 
16.700 16.700 33.400 

 

Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

    Άλλερ εκδηλϊζειρ       91.680 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

    

 
Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 30.560 30.560 30.560 91.680 

 

Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

    7. Πποϊθηζη ζηα ζημεία πϊληζηρ       462.180 

Ημέπερ Γοκιμϊν       462.180 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

    

 
Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 154.060 154.060 154.060 462.180 

 

Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

    8. Αξιολψγηζη αποηελεζμάηυν       38.000 

Αξιολψγηζη αποηελεζμάηυν       38.000 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

    

 
Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 12.000 12.000 14.000 38.000 

 

Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

    9. Άλλερ επιλέξιμερ δαπάνερ ηος πποηείνονηορ οπγανιζμοω    15.000 
Άλλερ επιλέξιμερ δαπάνερ ηος πποηείνονηορ οπγανιζμοω (Πιζηοποιηηικά λογιζηικά 
ελέγσος, εγγωηζη πποσπημαηοδψηηζηρ, μη ανακηήζιμορ ΦΠΑ) 15.000 

 
Α. Άκεζεο δαπάλεο πξνζσπηθνχ 

    

 
Β. Άκεζεο δαπάλεο ππεξγνιαβηψλ 5.000 5.000 5.000 15.000 

 

Γ. Άιιεο άκεζεο δαπάλεο 

    

 
Καηά απνθνπή 4% 

   
2.160 

 
ΤΝΟΛΟ (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

   
1.857.525 

 

Ο πποχπολογιζμψρ ηος ςπψ ανάθεζη έπγος είναι 1.748.365€ (πλέον ΦΠΑ) και 

αθοπά ηιρ άμεζερ δαπάνερ ςπεπγολαβιϊν ζςμπεπιλαμβανομένος αμοιβέρ 

εκηελεζηικοω οπγανιζμοω για ηιρ δπαζηηπιψηηηερ 2 έυρ 7 ηος παπαπάνυ πίνακα. ηηο 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πεξηιακβάλεηαη θάζε ζρεηηθή κε ην έξγν δαπάλε. Οη πξνζθνξέο 

πξέπεη λα αθνξνχλ ηιρ παπαπάνυ δπαζηηπιψηηηερ ηος έξγνπ φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη 

ζην Παξάξηεκα Α γηα φιε ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ. Πξνζθνξέο γηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ή 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. 
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2) Πεπιγπαθή Γιαγυνιζμοω 

2.1. Σψπορ και σπψνορ ςποβολήρ πποζθοπϊν 

Η εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 15ε Απξίιηνπ 2022, εκέξα 

Παξαζθεπή κέρξη ηηο 12:00 ζηα γξαθεία ηνπ Αλαζέηνληνο. Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλήζεηο επί 

ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα δίλνληαη κέρξη πέληε (-5-) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Η δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πνπ έρεη νξηζηεί κεηά ηελ θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ.  

Οη Πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ, είηε ηδηνρείξσο, είηε κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή 

επηζηνιή ή ηαρπκεηαθνξά θαηά ηνλ ρξφλν ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ο Αλαζέησλ δελ 

επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε απνζηνιή πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε ηαρπδξνκείν ή 

ηαρπκεηαθνξά θαη ζα θηάζεη ζην ηφπν ππνβνιήο κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα. 

Μεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Δθπξφζεζκεο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη θπιάζζνληαη γηα 

κία εβδνκάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη πξνζθέξνληεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηηο 

παξαιάβνπλ.  

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δχν (-2-) κήλεο, 

πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

ε θάζε ππνβαιιφκελν θάθειν πξνζθνξάο δίδεηαη μερσξηζηφο αξηζκφο πξσηνθφιινπ. 

Έγθπξεο είλαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 

ψξα ππνβνιήο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη κία Πξνζθνξά δελ γίλεηαη απνδεθηή θαη απνθιείεηαη απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο: 

 Γελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο φξνπο, φπνπ απηνί αλαθέξνληαη ζην παξφλ 

Σεχρνο. 

 Δίλαη αφξηζηε θαη δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί ή είλαη ππφ αίξεζε ή πεξηέρεη ειιηπή ή 

αλαθξηβή ζηνηρεία. 

 Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή / 

θαη ην πξνζθεξφκελν ηίκεκα. 

 Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά είλαη πςειφηεξε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ παξφληνο 

Σεχρνπο.  

 Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ππεξβνιηθά κεγάιε έθπησζε επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ε νπνία θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δελ δηαζθαιίδεη ηελ θαιχηεξε 

ζρέζε θφζηνπο - σθέιεηαο. 

2.2. Γενικοί ψποι 

Όινη νη πεξηερφκελνη ζην Σεχρνο, φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθνί γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο, πεξηέρνπλ φξνπο 

αληίζεηνπο ή αηξέζεηο ή πεξηέρνπλ ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ραξαθηεξίδνληαη σο κε 

απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

Οη ζπκκεηέρνληεο παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα λα δεηήζνπλ νπνηαζδήπνηε θχζεσο 

επζχλεο ή λα αμηψζνπλ νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηνλ Αλαζέηνληα ζε πεξίπησζε αλαβνιήο 

ή καηαίσζεο ή αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή απφξξηςεο ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο ηνπο 

γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή κε νξηζηηθήο έλαξμεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 
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2.3. Γικαίυμα ςμμεηοσήρ 

Η ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη ν Πξνζθέξσλ 

έιαβε γλψζε ηνπ παξφληνο Σεχρνπο, θαζψο θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαλνληζκψλ πινπνίεζεο.  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ: 

 Φπζηθά ή Ννκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο / θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ αζθνχλ ππεξεζίεο 

ζπλαθείο κε δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ πξνψζεζεο, δηαθήκηζεο θαη κάξθεηηλγθ ή/θαη 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο 

ηεο ΔΔ ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε Σξίηεο Υψξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Ν. 

513/1997). Οη Δλψζεηο κεηαμχ ηνπο δελ ππνρξενχληαη λα ζπζηήζνπλ  ζπγθεθξηκέλε 

λνκηθή κνξθή θαηά ην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο, σζηφζν ζε πεξίπησζε πνπ ην 

πξνθεξπζζφκελν κε ην παξφλ έξγν θαηαθπξσζεί ζε έλσζε / θνηλνπξαμία θπζηθψλ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, ν Αλαζέησλ έρεη ηελ επρέξεηα, γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε / θνηλνπξαμία λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

θαη ε έλσζε / θνηλνπξαμία, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ζπζηήζεη θνηλνπξαμία 

δηα ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα πεξί θνηλνπξαμίαο 

επηηεδεπκαηηψλ (άξζξν 2 παξ. 2 Κ.Β..). 

 Πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1144/2014 θαη 

ησλ Καλνληζκψλ (ΔΔ) 2015/1829 θαη 2015/1831 θαη ζηελ ΚΤΑ 419/16.03.2017. 

 Ννκηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα ή ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, 

πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πξέπεη λα αζθνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ έξγν, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 Γελ βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 110 παξ. 1γ ηνπ Καλ. 

966/2012. 

 Έρνπλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπιάρηζην ηξία (3) έηε πξηλ ηελ πξνθήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 Φπζηθφ ή Ννκηθφ πξφζσπν, πνπ ιακβάλεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ δελ επηηξέπεηαη λα 

ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ππνςεθηφηεηεο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ππνςεθηνηήησλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη απφ ην δηαγσληζκφ. Η ίδηα απαγφξεπζε 

θαηαιακβάλεη θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο, νη νπνίνη δχλαηαη λα ζπλεξγάδνληαη κε έλαλ κφλν 

ππνςήθην. 

2.4. ωνηαξη και Τποβολή Πποζθοπϊν 

Η Πξνζθνξά πξέπεη : 

- λα έρεη ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ ζα 

αλαθέξνληαη θαη ζηελ Αγγιηθή θαη, αλ απηνί δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ 

Διιεληθή, ζα αλαθέξνληαη κφλνλ ζηελ Αγγιηθή. 

- λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε θαη λα κε θέξεη παξάηππεο δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, 

δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ.). Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα 

είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία εθηππσηηθήο κεραλήο, ε δε αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάθεη ηηο δηνξζψζεηο, θιπ. θαη γεληθά ζα 

επηβεβαηψλεη φηη έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο Πξνζθνξάο. 

- λα ππνβιεζεί ζε έλα (-1-) πξσηφηππν θαη έλα (-1-) αληίγξαθν ζηνλ ίδην θάθειν πνπ 

δελ είλαη δπλαηφ λα απνζθξαγηζζεί ρσξίο λα αθήζεη ίρλε θαη επηπιένλ ζα θέξεη ηηο 

παξαθάησ ελδείμεηο: 

o Δπσλπκία, ην επάγγεικα, ηε δηεχζπλζε θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ 

πξνζθέξνληνο, 

o Γ.ΔΛ.ΚΟ.Φ. Α.Δ. «Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ» γηα ηελ δξάζε PeachFlavors Asia 

101046033. 
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ε έλα απφ ηα δπν παξαπάλσ αληίηππα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνχ, ζα γξάθεηαη ε ιέμε 

"ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" θαη απηφ ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ησλ άιισλ αληηηχπσλ, ζε πεξίπησζε 

δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο.  

2.5. Πεπιεσψμενο Πποζθοπϊν 

Κάζε Πξνζθνξά πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηα εμήο: 

α) Αίηεζε πκκεηνρήο ηνπ πξνζθέξνληνο ζην Γηαγσληζκφ, ππνγεγξακκέλε απφ ην λφκηκν 

εθπξφζσπφ ηνπ, κε ηελ νπνία ξεηά παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα λα δεηήζεη νπνηαζδήπνηε 

θχζεσο επζχλεο ή λα αμηψζεη απνδεκίσζε  ζε πεξίπησζε αλαβνιήο ή καηαίσζεο ή αθχξσζεο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ ή απφξξηςεο ηεο ππνβιεζείζαο Πξνζθνξάο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

β) Σξεηο μερσξηζηνχο Τπνθαθέινπο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ έλαλ Τπνθάθειν  πνπ ζα πεξηέρεη 

ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο θαη δχν Τπνθαθέινπο  πνπ ζα πεξηέρνπλ αληίζηνηρα ηελ Σερληθή 

Πξνζθνξά θαη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο. Οη Τπνθάθεινη ζα θέξνπλ ηηο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη επηπιένλ ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ»,  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

Η δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε ππνθαθέινπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Α: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επί 

πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε Γηθαηνινγεηηθά. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην Φάθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», ζπκπιεξσκέλνπο 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαηά πεξίπησζε (ζχκθσλα κε ηελ λνκηθή ηνπο κνξθή) ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο αθφινπζεο επεμεγήζεηο/νδεγίεο : 

1. ηε ηήιε «ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ» πεξηγξάθνληαη ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ. 

2.  ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεί απφ ηνλ ππνςήθην ην αληίζηνηρν θεθάιαην ή 

ελφηεηα ηνπ θαθέινπ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην απαηηνχκελν 

δηθαηνινγεηηθφ. 

 

Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 

Τπεχζπλε Γήισζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ ή ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο Πξνζψπσλ ή 

Πξαθηηθφ ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ φηη είλαη 

γλψζηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

φηη ην απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα θαη εγθξίλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζην Γηαγσληζκφ 

 

2 

Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο θαη γηα ηα 
λνκηθά πξφζσπα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη 

αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πνπ αθνξνχλ ηηο παξαπάλσ δεζκεχζεηο 
εληφο πξνζεζκίαο πνπ ηίζεηαη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 

3 

Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α’ 75) 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο θαη γηα ηα 

λνκηθά πξφζσπα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη 
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ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ, θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ δελ ππάξρεη εηο βάξνπο ηνπο ηειεζίδηθε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

- πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

- Γσξνδνθία 

- Απάηε 

- Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

- Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

- Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

4 

Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α’ 75), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο θαη γηα ηα 

λνκηθά πξφζσπα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη 

ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη κέρξη θαη 

ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο:  

- Γελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

Γελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή 

αλέθθιεηε δηνηθεηηθή πξάμε. 

- Γελ ηειεί ζε θαζεζηψο πηψρεπζεο θαη επίζεο φηη δελ ηειεί ζε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο 

δηαρείξηζεο απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ηεινχλ ζε αλαζηνιή 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

- Γελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξηψλ επηινγήο θαηά 

ηελ ζπκκεηνρή ζε άιινπο δηαγσληζκνχο 

- Γελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζην 

πιαίζην ηνπ ίδηνπ δηαγσληζκνχ κε ζηφρν ηελ ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ 

- Γελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο, απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο φκνηεο θπξψζεηο  

 

5. 

Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ 

νπνία ζα αλαθέξνπλ φηη δελ βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, 

ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 110 παξ. 1γ ηνπ Καλ. 966/2012 

 

6 

Ωο πξνο ηηο Κνηλνπξαμίεο ή Δλψζεηο Πξνζψπσλ Τπεχζπλε Γήισζε, 
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ησλ κειψλ ηεο Κνηλνπξαμίαο 

ή ηεο Έλσζεο Πξνζψπσλ φηη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππφςε Γηαγσληζκφ ζε 
Κνηλνπξαμία ή ζε Έλσζε Πξνζψπσλ αληίζηνηρα θαη φηη επζχλνληαη 

αιιειέγγπα θαη θαζ’ νινθιεξία γηα φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο απηή.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ Έλσζε / Κνηλνπξαμία απαηηνχληαη 

φια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζε απηήλ.  Δπηπιένλ 

απαηηείηαη ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Έλσζε, πξνζδηνξηζκνχ 

ελφο εθ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο σο πληνληζηή θαη εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπνπ 
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ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο. ηελ ζπκθσλία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ηνπ θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο.  

Οη Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή θαηά 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Η επηιεγείζα θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα 

πεξηβιεζεί ζε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε 

πεξηβνιή απηή ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά 

ηελ θξίζε Αλαζέηνληνο. Αλ ν Αλαζέησλ θξίλεη φηη δελ είλαη αλαγθαία ε ζχζηαζε Κνηλνπξαμίαο 

ηφηε ηα κέιε ηεο ζα ππνγξάςνπλ μερσξηζηέο ζπκβάζεηο κε ηνλ Αλαζέησλ γηα ην ηκήκα ηνπ 

έξγνπ πνπ έρνπλ νξίζεη φηη ζα αλαιάβεη θάζε έλαο απφ απηνχο. 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο ειιεληθήο, ζα ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Γικαιολογηηικά ικανψηηηαρ εκηέλεζηρ ζωμβαζηρ 

I.  Καηαλληλψηηηα για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιψηηηαρ 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο  ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζε εκπνξηθά ή 

επαγγεικαηηθά κεηξψα, απφ ηα νπνία  ζα πξνθχπηεη φηη δελ  έρνπλ 

παχζεη ή αλαζηείιεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

 

2. 

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα φηη αζθνχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα  

ηνπιάρηζην έλα έηνο πξηλ ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ (γηα ηηο Α.Δ. 

θαη Δ.Π.Δ.: Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο καδί κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, θαη 

ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ, γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο: βεβαίσζε έλαξμεο 

εξγαζηψλ καδί κε ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.) 

 

3. 

Παξνπζίαζε πξνζθέξνληνο 

ηελ ελφηεηα απηή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ επηρεηξεκαηηθή  

δξαζηεξηφηεηα, ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο κε αλαθνξά ζε ηπρφλ δηεζλψο  αλαγλσξηζκέλα 

πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη,  ηελ ηερληθή ππνδνκή, ην 

απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά εηδηθφηεηα, ηελ δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο ηνπ δεηνχκελνπ έξγνπ, ηα δηαζέζηκα εξγαιεία 

ππνζηήξημεο 

 πεξηγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ηεο γλψζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηε 

ρψξα/ρψξεο ζηηο νπνίεο ζηνρεχεη ην πξφγξακκα ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη 

 

 

IΙ.  Σεσνική και επαγγελμαηική ικανψηηηα 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Καηάινγνο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ή παξαδφζεθαλ 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνδεπφκελνο απφ πηζηνπνηεηηθά 

νξζήο εθηέιεζεο θαη νινθιήξσζεο φισλ ησλ εξγαζηψλ ζε πεξίπησζε 

πνπ νη παξαιήπηεο ησλ έξγσλ είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. Αλ νη 

παξαιήπηεο ησλ εξγαζηψλ είλαη ηδησηηθνί θνξείο, νη παξαδφζεηο 

απνδεηθλχνληαη κε βεβαίσζε ηνπ παξαιήπηε. 

 

2. Αλαθνξά ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ή ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, είηε  
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αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, 

ηδίσο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ή 

ησλ ππεξεζηψλ 

3. 

Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ κέζσλ 

κειέηεο θαη έξεπλαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

 

4 

Βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα κε αλαθνξά ζηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δξάζεσλ. ηα πξφζσπα ηεο νκάδαο έξγνπ 

πνπ δελ αλήθνπλ ζην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, πξέπεη 

λα ππνβάιιεηαη Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ πεξί ηεο 

ζρέζεο εξγαζίαο κε ηα άηνκα απηά, κε ζαθή αλαθνξά ζηε ρξνληθή 

δηάξθεηα θαη ην αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζίαο.  

 

 

ΙΙΙ. Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια  

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. 

Ιζνινγηζκνί ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ γηα φζνπο έρνπλ λνκηθή 

ππνρξέσζε ζχληαμεο ηζνινγηζκνχ, άιισο νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ 

ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ (π.ρ. θνξνινγηθέο δειψζεηο) ζπλαξηήζεηο 

ηεο εκεξνκελίαο δεκηνπξγίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

 

2. 

Γήισζε θχθινπ εξγαζηψλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη θχθινπ 

εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζπλαξηήζεηο ηεο εκεξνκελίαο 

δεκηνπξγίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

 

3 

Βεβαηψζεηο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ πεξίπησζε 

πνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα απεπζπλζεί ζε ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα 

 

4. 
Σπρφλ πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ 

θηλδχλσλ 

 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηερληθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ Κξηηεξίσλ Δπηινγήο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην 

ζχζηεκα Αμηνιφγεζεο  ηεο Πξνθήξπμεο. 

ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Β: ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο Τπνθάθεινο Σερληθήο  Πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ Δλφηεηεο: 

Ι. Ανηίλητη ηος Έπγος:  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν πξνζθέξσλ  ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη 

ην Έξγν. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ.  

II.  Πεπιγπαθή ηηρ μεθοδολογίαρ ςλοποίηζηρ: 

α) Αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο θαη επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

β) Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε - κειέηε 

- Καηαλφεζε ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ έξγνπ 

- αθήλεηα εξγαζηψλ  

- Μεζνδνινγία θαη εξγαιεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα θηα 

ε πιεξφηεηα ηνπ. 
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γ) Οκάδα Έξγνπ: χλζεζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ, Παξνπζίαζε νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο 

πινπνίεζεο, γ) αθήλεηα ζπκκεηνρήο ζηελ πινπνίεζε έξγνπ. 

ΙΙΙ. Αναλςηικψ πλάνο δπάζευν/ Υπονοδιάγπαμμα: 

Αλαιπηηθή θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο  

ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ηνλ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» εζσθιείεηαη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα Τπνδείγκαηα ησλ Πηλάθσλ -  Παξάξηεκα Β, λα είλαη 

ζθξαγηζκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ  θαη λα αλαθέξεη ζε 

εηζαγσγηθή ζειίδα: 

α) ην ζπλνιηθφ πνζφ ζε ΔΤΡΩ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), έλαληη ηνπ νπνίνπ 

πξνηίζεηαη ν πξνζθέξσλ λα εθηειέζεη ην Έξγν. 

β) ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πξνζθνξάο ζε ΔΤΡΩ μερσξηζηά. 

Η Οηθνλνκηθή πξνζθνξά επίζεο ζα πεξηιακβάλεη: 

α) Αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θάζε δξάζεο θαη φπνπ είλαη απαξαίηεην αλάιπζε αλά ρψξα, 

αλά έηνο θαη αλά ελέξγεηα (ηεκάρην ή είδνο ελέξγεηαο). 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο κπνξεί λα είλαη ρακειφηεξε απφ ηνλ 

εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηελ 

θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζεσξείηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζα ηεξνχληαη νη δηαδηθαζίεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 52 ηνπ ΠΓ 60/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 55 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ. 

Οη πξνζθέξνληεο ζηελ πξνζθνξά ηνπο: 

o ζα θνζηνινγνχλ αλαιπηηθά ην ζχλνιν ησλ αλαθεξφκελσλ ελεξγεηψλ ζηελ ηερληθή ιχζε 

θαη ηελ κεζνδνινγία πινπνίεζεο πνπ πξνηείλνπλ. 

o ζα δηαρσξίδνπλ θαη ζα αλαθέξνπλ ην χςνο θαη ην πνζνζηφ ηεο ακνηβήο ηνπο επί ηνπ 

θφζηνπο ησλ δξάζεσλ θαζψο θαη ηπρφλ δαπάλεο ηαμηδίνπ, δηακνλήο ή άιιεο δαπάλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ. ηελ ακνηβή απηή ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο 

νη ζρεηηθέο δαπάλεο φπσο ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη ζπλεξγαηψλ, εξγνδνηηθέο θφζηνο 

αγνξάο ηπρφλ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ φπσο επίζεο α) νη εηζθνξέο ππέξ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

β) ν θφξνο εηζνδήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη θφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε 

άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. 

2.6. Ιζσωρ Πποζθοπϊν 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο αλάδνρνπο γηα δχν (-2-) κήλεο, 

πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 

απνξξίπηεηαη. 

Αλαθνίλσζε επηινγήο νξγαληζκνχ/σλ εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα γίλεη θαη 

κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ Τπνςήθην κφλν εθ' φζνλ απηφο 

ηελ απνδερζεί. Πξνθεηκέλνπ λα ηζρχζεη ν αλσηέξσ φξνο, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη 

δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηνλ ππνςήθην, ε αλάινγε ρξνληθή παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

θαζψο επίζεο θαη απφ ηνπο άιινπο ζπκκεηέρνληεο. 

2.7. Κπιηήπιο Καηακωπυζηρ  

Η επηινγή ηνπ Οξγαληζκνχ Δθηέιεζεο ζα  πξαγκαηνπνηεζεί κεηά  απφ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ θαη επιλογή ηηρ πλέον ζςμθέποςζαρ απψ οικονομική άποτη 

πποζθοπάρ. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεξηγξάθεηαη  αλαιπηηθά ζηα ζεκεία 2.10 ηνπ 

παξφληνο. 
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2.8 Αποζθπάγιζη Πποζθοπϊν Γιαγυνιζμοω 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Αλαζέηνληνο, κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

ηάδιο Α: Αποζθπάγιζη θακέλυν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» και «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Οη Πξνζθνξέο αξηζκνχληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο θαη απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο 

θάθεινη. Οη πξνζθνξέο πνπ αλνίγνληαη θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ έληππν.   

Φάκελορ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» 

Μνλνγξάθνληαη φια ηα έληππα θαη νη ζειίδεο ησλ θαθέισλ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», θαη 

ειέγρνληαη σο πξνο ηελ πιεξφηεηά ηνπο. 

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ απνθαζίδεη λα θάλεη δεθηνχο ηνπο ππνςεθίνπο, γηα ηνπο 

νπνίνπο έρνπλ ηεξεζεί νη ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. Γηα φζνπο δηαγσληδφκελνπο δελ 

έγηλαλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο, ηνπο επηζηξέθνληαη θιεηζηνί νη θάθεινη ηεο Σερληθήο θαη 

Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ελεκεξψλνληαο ηνπο γηα ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο. Οη δηαγσληδφκελνη 

έρνπλ ην δηθαίσκα έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζεκείν 2.11 ηεο Πξνθήξπμεο. 

Φάκελορ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κνλνγξάθνληαη φια ηα 

πξσηφηππα ζηνηρεία θαηά θχιιν φια ηα έληππα θαη ζειίδεο ησλ θαθέισλ «ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ»  απφ ηελ Δπηηξνπή,  

ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ  σο πξνο ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηθαλφηεηαο θαη  βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα επηινγήο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 2.10 ηεο παξνχζαο. 

Οη πξνζθνξέο πνπ δελ ζα ιάβνπλ ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε βαζκνινγία ησλ 50 

βαζκψλ, θαηά ην ζηάδην ηεο  βαζκνινγίαο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, ζα απνξξίπηνληαη θαη ζα  

επηζηξέθεηαη ζθξαγηζκέλνο ν θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ελεκεξψλνληαο ηνπο γηα 

ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο. Οη δηαγσληδφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην ζεκείν 2.11 ηεο Πξνθήξπμεο.    

ηάδιο Β: Αποζθπάγιζη θακέλυν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

ην ηειεπηαίν ζηάδην, απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ θαη 

εμεηάδεηαη ε πιεξφηεηα έθαζηνπ. 

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ηεο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κνλνγξαθνχληαη φια ηα 

πξσηφηππα ζηνηρεία θαηά θχιιν φια ηα έληππα θαη ζειίδεο απφ ηελ Δπηηξνπή, ησλ θαθέισλ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δε θξίζεθαλ θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Μεηά ην πέξαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ζπληάζζεηαη ν Σειηθφο Πίλαθαο 

θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, κε βάζε ηα θξηηήξηα 

αλάζεζεο, φπσο αλαιχνληαη ζην πεδίν 2.10, απφ ηνλ νπνίν θαη πξνθχπηεη ν επηιεγκέλνο 

ππνςήθηνο ν νπνίνο αλαδεηθλχεηαη σο Οξγαληζκφο Δθηέιεζεο. 

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη έθζεζε αμηνιφγεζεο ζηελ νπνία ζα αηηηνινγεί ηελ 

απφθαζε ηεο θαη ζα θαηαγξάθνληαη ηα βαζηθά επξήκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. 

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ππνςεθίνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα 
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ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα».  

Όιεο νη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ αποππήηος πνπ θαιχπηεη ηεσνικά ή εμποπικά 

δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ππνςεθίνπ. 

2.9. Γιεςκπινήζειρ επί ηυν πποζθοπϊν 

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ έρεη ην δηθαίσκα, εθ’ φζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ 

ηνλ Πξνζθέξνληα/νληεο ηελ παξνρή έγγξαθσλ δηεπθξηλήζεσλ. 

2.10. ωζηημα Αξιολψγηζηρ Πποζθοπϊν 

Η ζηαδηαθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζηεξίδεηαη ζηα παξαθάησ θξηηήξηα επηινγήο θαη 

αλάζεζεο. Καηά ην πξψην ζηάδην θαη κεηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ 

εθαξκφδνληαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

ΣΑΓΙΟ Ι: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 60 

1.1  Έξγα θαη ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο έξγνπ 40 

1.2  Γλψζε - εμεηδίθεπζε- εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ 
20 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ 40 

2.1  Οηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν 20 

2.2  Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ 20 

Οη νξγαληζκνί εθηέιεζεο γηα λα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν ζηάδην: ηεο αμηνιφγεζεο κε βάζε 

ηα Κξηηήξηα Αλάζεζεο, πξέπεη λα ζπγθεληξψζνπλ βαζκνινγία ζηα θξηηήξηα επηινγήο 

κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 50 βαζκψλ. Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην ζηάδην απηφ βαζκνινγία 

θάησ ηνπ 50 απνξξίπηνληαη.  

 

ΣΑΓΙΟ ΙΙ: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α.  ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Α.1 Αληίιεςε ηνπ Έξγνπ 30 

Α.2 Πεξηγξαθή κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ 40 

Α.3 Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ  & ρξνλνδηάγξακκα 30 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε πξνυπνινγηζκνχ δξάζεσλ πξνηεηλφκελε (%) 

ακνηβή νξγαληζκνχ εθηέιεζεο - ζπλνιηθφ πνζφ 
 

Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ  επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο  απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε Πξνζθνξάο ε Δπηηξνπή ζα εθαξκφζεη ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Λi= 100*[70% (Ai/Amax) + 30% (Pmin/Pi)] 

Όπνπ: 
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Αi: ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο i 

Amax : ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε ηερληθή πξνζθνξά 

Pmin : ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηελ κηθξφηεξε ηηκή 

Pi : ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i 

 Λi ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία 

 Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν Λ.  

 

Ιζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα  ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία 

ηερληθήο πξνζθνξάο. Δάλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία 

ηερληθήο πξνζθνξάο, επηιέγεηαη ν αλάδνρνο κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.      

Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο ζα ζπληάμεη πξαθηηθφ 

απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνχ ην νπνίν ζα δηαβηβαζηεί ζηνλ Αλαζέησλ θαη ζα θνηλνπνηεζεί 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

2.11 Δνζηάζειρ 

Δπηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο 

ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. 

Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην αξκφδην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ φξγαλν ηνπ Δξγνδφηε, σο εμήο: 

α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ: 

Μέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ελζηάζεσλ, ε νπνία ππνβάιεη εηζήγεζε πξνο ην Γ.. 

ηνπ Δξγνδφηε, ην νπνίν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

β) Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο ππνςήθηνο έιαβε 

γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηνπ Δξγνδφηε. 

Η έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ εληζηάκελν, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

ελζηάζεσλ, ε νπνία ππνβάιιεη εηζήγεζε ζην Γ.. ηνπ Δξγνδφηε θαη ην Γ.. εθδίδεη ηε ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο. 

γ) Καηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, 

αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο θαη ησλ σο 

άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Η έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ εληζηάκελν, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν ή ζηνλ ππνςήθην θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Η 

έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ελζηάζεσλ ε νπνία ππνβάιιεη εηζήγεζε ζην Γ.. ηνπ 
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Δξγνδφηε θαη ην Γ.. εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο. 

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

Η ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. επί ηεο έλζηαζεο θαη ην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ελζηάζεσλ, 

θνηλνπνηνχληαη ζηνπο εληζηάκελνπο κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 

Κάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε ξπζκίδεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

2.12 Ανακοίνυζη αποηελέζμαηορ διαγυνιζμοω  

Ο Αλαζέησλ ζα ελεκεξψζεη γξαπηψο ηνπο ππνςεθίνπο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ 

ειήθζεζαλ ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιφγσλ γηα ηνπο 

νπνίνπο απνθάζηζε ηελ απφξξηςε πξνζθνξψλ, ηε κε αλάζεζε ζχκβαζεο γηα ηελ νπνία ππήξμε 

δηαγσληζκφο ή ηελ ηπρφλ λέα δηαδηθαζία. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα απνθαζίζεη λα κελ γλσζηνπνηήζεη νξηζκέλεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, εάλ ε γλσζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ πιεξνθνξηψλ 

δχλαηαη λα εκπνδίζεη ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ, λα είλαη αληίζεηε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ 

ή λα βιάςεη ηα λφκηκα εκπνξηθά ζπκθέξνληαη δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ ή ηεο ζπλζήθεο 

ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ απηψλ 

2.13. Γικαιολογηηικά Καηακωπυζηρ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (-10-) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Ν.2672/1998 (Α’290), νθείιεη 

λα  ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, θαηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ηνπ  

Παξαξηήκαηνο Γ. 

2.14  Οπιζηική καηακωπυζη ηος Γιαγυνιζμοω 

Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, απηή 

δηαβηβάδεη ηα Πξαθηηθά θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γ ηνπ 

Αλαζέηνληαο, πνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2.15. Τπογπαθή ςμβάζευν - Δγγωηζη καλήρ εκηέλεζηρ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ππνγξάθεηαη ζρεηηθή χκβαζε (Παξάξηεκα Δ) πνπ ζπλάπηεηαη 

κε βάζε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δξγνδφηε, ην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηελ 

Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Η ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ζα γίλεη απφ εμνπζηνδνηεκέλν 

εθπξφζσπν ηεο δηνίθεζεο ηνπ Δξγνδφηε θαη απφ ηνλ Αλάδνρν ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

Αλ ν Αλάδνρνο δε πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηηο 

απαηηνχκελεο εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δξγνδφηε θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Δξγνδφηε ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ Αλαδφρνπ, σο πνηληθή ξήηξα θαη αλαπφδεηθηε απνδεκίσζε. 

ε πεξίπησζε θήξπμεο έθπησηνπ ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ν Δξγνδφηεο 

κπνξεί λα απνθαζίζεη αληί ηεο επαλάιεςεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηελ επηινγή σο Αλαδφρνπ ηνπ 

ππνςήθηνπ πνπ είρε ζπγθεληξψζεη ηε δεχηεξε πςειφηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία θαη ζε 

πεξίπησζε άξλεζεο απηνχ ηελ δηεμαγσγή δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο επηθξαηέζηεξνπο 

ππνςεθίνπο.  

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ, ηελ 

αθξηβή ηεο δηεχζπλζε θαη νξίδεη αληίθιεην, θάηνηθν ηεο έδξαο ηνπ Δξγνδφηε, ν νπνίνο 
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θαηαζέηεη δήισζε απνδνρήο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. Αλ ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ είλαη Κνηλνπξαμία ή 

Έλσζε Πξνζψπσλ, θαηαηίζεηαη απφ ηα κέιε ηεο ην ζρεηηθφ έγγξαθν δηνξηζκνχ θνηλνχ 

εθπξνζψπνπ ηεο απέλαληη ζηνλ Δξγνδφηε γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο.  

Καλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ κπνξεί λα εθρσξήζεη ή λα κεηαβηβάζεη ηε χκβαζε ή 

κέξνο απηήο ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή ππνρξέσζε απνξξέεη απφ απηή ρσξίο πξνεγνχκελε 

γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Γ.. ηνπ Δξγνδφηε.  

Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο απαηηείηαη παξνρή εγγπήζεσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 

5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ θαη ππνβάιινληαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

Η Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο ή ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην 

ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο.  

Η Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ Δξγνδφηε έλαληη ηνπ 

Αλαδφρνπ. Η Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 
χκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

2.16. Πληπυμέρ 

Η πιεξσκή ησλ ακνηβψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο φπσο απηφ έρεη εγθξηζεί θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ 

κε αξηζ. 419/18559/17.02.2017 (ΦΔΚ 855/16.03.2017, η. Β’) 

2.17. Δμπιζηεςηικψηηηα - ΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΓΚΠΓ (679/2016) 

 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο ν Αλάδνρνο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη ερεκχζεηα θαη λα κε γλσζηνπνηεί ζε ηξίηνπο ή ρσξίο 

ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Δξγνδφηε νπνηαδήπνηε έγγξαθα, ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

ηεξεζνχλ νη παξαπάλσ φξνη, ν Δξγνδφηεο θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο θαηαγγέιιεη ηε 

χκβαζε θαη εθπίπηνπλ νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο.  

Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

κε ην άιιν κέξνο θαη λα ιακβάλεη θάζε ηερληθφ θαη νξγαλσηηθφ κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηπραία ή παξάλνκε θαηαζηξνθή, απψιεηα, αιινίσζε, απνθάιπςε 

ή πξφζβαζε θαη νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή επεμεξγαζίαο θαηά λφκν, ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ 

Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΓΚΠΓ) κε αξηζ. 679/2016.  

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα ππνγξάςεη κε ηνλ Δξγνδφηε ζπκθσλεηηθφ εθηεινχληνο ηελ 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γ) Δάλ έλα κέξνο δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΚΠΓ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή εάλ θαηαγξαθεί πεξίπησζε 

θαηαζηξνθήο, απψιεηαο, αιινίσζεο, κε εμνπζηνδνηεκέλεο απνθάιπςεο ή πξφζβαζεο ζε ζρέζε 

κε ηα πξναλαθεξζέληα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη, 

ακέζσο, ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α- ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 

 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ιδξχκαηνο ……………………………. 

Ηκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνληνο)................................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνληνο)................................ 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ [νινγξάθσο] [αξηζκεηηθψο]. επξψ3. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ επξψ[αξηζκεηηθψο] [νινγξάθσο] κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. 

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 

ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο PEACHFLAVORS BALCANS 101046097, ζχκθσλα κε ηελ Γηαθήξπμε 

01/2020 ηνπ Αλαζέηνληνο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 

ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε 30 εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Η παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή 

ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή 

ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ 

έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β- ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ 
 

ΣΟΥΟΙ  
Γενικοί ηψσοι Διδικοί ηψσοι Ανηίκηςπορ 

Δλίζρπζε ηεο εηθφλαο 

ηεο επξσπατθήο 
βηνκεραλίαο 

θνλζεξβνπνηεκέλσλ 
θξνχησλ ζηηο δχν 

αγνξέο 

 
 

 
 

Πξνβνιή ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κεζφδσλ 
γεσξγηθήο παξαγσγήο ζηελ Έλσζε, 

ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ 
ηξνθίκσλ, ηελ ηρλειαζηκφηεηα, ηελ 

απζεληηθφηεηα, ηελ επηζήκαλζε, ηηο 

δηαηξνθηθέο θαη πγεηνλνκηθέο πηπρέο, 
ηνλ ζεβαζκφ γηα ην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ αεηθνξία, θαη ηα εηδηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θνλζεξβνπνηεκέλσλ θξνχησλ, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα, ηε 
γεχζε, ηελ πνηθηινκνξθία ή ηηο 

παξαδφζεηο ηνπο. 

Δλίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
ηεο θαηαλάισζε ησλ 

θνλζεξβνπνηεκέλσλ 
θξνχησλ ηεο Έλσζεο 

Βειηίσζε ηνπ πξνθίι 

ηνπο θαη αχμεζε ηνπ 
κεξίδην αγνξάο ηνπο ζηηο 

πέληε ρψξεο-ζηφρνπο  
 

Αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο ησλ 

επξσπατθψλ 
θνλζεξβνπνηεκέλσλ 

θξνχησλ  

Η ειιεληθή βηνκεραλία 

θνλζεξβνπνηεκέλσλ θξνχησλ λα 

γίλεη ν θχξηνο πξνκεζεπηήο ησλ 
αγνξψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ έξγνπ 

Νέεο πσιήζεηο ηα 

επξσπατθά  

θνλζεξβνπνηεκέλα 
θξνχηα. 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΔΜΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ 
Γημψζιερ ζσέζειρ 

Γπάζη 1η  Γημψζιερ ζσέζειρ 

Πεπιγπαθή 

Δμσηεξηθφ γξαθείν δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζα δεκηνπξγεζεί θαη ζα είλαη ζε 

ζπλερή ιεηηνπξγία. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ γξαθείν δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζα 

είλαη: 

 ζα ζπληάζζεη θαη ζα δεκνζηεχεη πεξηνδηθά δειηία ηχπνπ ζρεηηθά κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δξάζεο,  

 ζα ζπιιέγεη θαη ζα δηαρέεη αλαθνξέο-καξηπξίεο γηα ηα πξντφληα, 

 ζα ζπιιέγεη απνζπάζκαηα απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ζα 

ζπληάζζεη αλαθνξέο απνθνκκάησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ζα 

ρεηξίδεηαη ην PR ηεο δξάζεο  

 ζα ζπγγξάθεη θαη ζα δεκνζηεχεη δειηία ηχπνπ ζε πεξηνδηθά 

αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο 2 αγνξέο (2 

αλά αγνξά/έηνο). 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΣΟ Α ΔΣΟ Β ΔΣΟ Γ 

36288 36288 36288 

Ιζηψηοπορ, μέζα κοινυνικήρ δικηωυζηρ  

Γπάζη 1η  Ιζηοζελίδα / καηαζκεςή, ζςνηήπηζη, ανανέυζη 

Πεπιγπαθή 

ρεδηαζκφο θαη δεκηνπξγία κίαο δπλακηθήο πνιπγισζζηθήο ζειίδαο γηα 

πνιιαπινχο ρξήζηεο θαη δηαρεηξηζηέο. Δλεκέξσζε πεξηερνκέλνπ κε άξζξα, 

γθαιεξί θσηνγξαθηψλ, δξάζεηο θαη εθδειψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δηδηθέο 

ελφηεηεο γηα εχθνιε πεξηήγεζε ζε tablets θαη smartphones. Η ηζηνζειίδα 

ζα είλαη κεηαθξαζκέλε ζηα Ιλδνλεζηαθά θαη ζηα Βηεηλακέδηθα. 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΣΟ Α ΔΣΟ Β ΔΣΟ Γ 

17930 14630 14630 
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Γπάζη 2η  Κοινυνικά δίκηςα / (Λογαπιαζμοί, διασείπιζη, ηακηικψ Posting) 

Πεπιγπαθή 

Δθπξνζψπεζε ζε πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, Facebook, Instagram, 
Youtube, Cross socials εκεξήζηεο αλαξηήζεηο θαη θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ, 

δξαζηεξηνηήησλ, εθδειψζεσλ θαη παξνηξχλζεηο γηα δξάζε. 

Αλαξηήζεηο πεξηερνκέλνπ κε θείκελα θαη θσηνγξαθίεο (110 ζπλνιηθά 
αλαξηήζεηο), πξνβνιή 4 βίληεν/έηνο, online εθδειψζεηο, δεκηνπξγηθφ έξγν 

θαη εηθφλεο απφ καγεηξεκέλα πηάηα κε ην ππφ πξνψζεζε πξντφλ. 
Πξνζθιήζεηο γηα εθζέζεηο θαη εθδειψζεηο. Δθδειψζεηο θαη πξνζθιήζεηο 

ζπκκεηνρήο ζην Facebook, έξεπλεο θαη δεκνζθνπήζεηο.  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΣΟ Α ΔΣΟ Β ΔΣΟ Γ 

27500 26400 26400 

Γιαθήμιζη  

Γπάζη 1η  Δκηωπυζη 

Πεπιγπαθή 
ρεδίαζε, παξαγσγή, εθηχπσζε ελφο έγρσκνπ 12ζέιηδνπ θπιιαδίνπ 

(110gr) ζπλνιηθά 130.000 ηκρ. 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΣΟ Α ΔΣΟ Β ΔΣΟ Γ 

41800   

Γπάζη 2η  Online 

Πεπιγπαθή 

Γηαθεκηζηηθέο θακπάληεο Google – Κακπάληεο πξνψζεζεο ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Δηήζηεο δηαδηθηπαθέο θακπάληεο δηαθήκηζεο θαη 
πξνψζεζεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηνπ ηζηφηνπνπ 

θαη ησλ followers ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Κακπάληεο Google 

Adwords. 
Κακπάληα ζην Facebook: 600 εκέξεο 

Κακπάληα ζην Youtube: 550 εκέξεο 
Κακπάληα ζην Google Ad Words: 600 εκέξεο 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΣΟ Α ΔΣΟ Β ΔΣΟ Γ 

61800 63800 63800 

Δπγαλεία επικοινυνίαρ 

Γπάζη 1η Γημοζιεωζειρ 

Πεπιγπαθή 
ρεδίαζε νινζέιηδεο θαηαρψξεζεο ζε ηεηξαρξσκία. Αγνξά ρψξνπ θαη 
δεκνζίεπζε δηαθεκίζεσλ ζε γαζηξνλνκηθά πεξηνδηθά, γπλαηθεία 

πεξηνδηθά, πεξηνδηθά γηα ηελ πγεία θαη εθεκεξίδεο, έληππα HORECA. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΣΟ Α ΔΣΟ Β ΔΣΟ Γ 

34884 34884 34884 

Γπάζη 2η Ππουθηηικά βίνηεο 

Πεπιγπαθή 
Κάζε ρξφλν ζα παξάγεηαη έλα ζεη απφ 4 βίληεν ησλ 2-3 ιεπηψλ πνπ ζα 

είλαη δηαζέζηκν ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζηνλ ηζηφηνπν. 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΣΟ Α ΔΣΟ Β ΔΣΟ Γ 

22000 22000 22000 

Δκδηλϊζειρ  

Γπάζη 1η  Πεπίπηεπα ζε εκθέζειρ 

Πεπιγπαθή 

Οινθιεξσκέλεο ζπκκεηνρέο ζηηο αθφινπζεο εκπνξηθέο εθζέζεηο ζε 

Ιλδνλεζία θαη Βηεηλάκ αλάινγα κε ηελ πεξίνδν δηνξγάλσζεο ηνπο: 
- FOOD & HOTEL INDONESIA 
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- SIAL INTERFOOD JAKARTA 
- FOOD & HOTEL VIETNAM 

- FOOD & HOTEL HANOI 

- Vietfood & Beverage 
Η ζπκκεηνρή πεξηιακβάλεη ηελ ελνηθίαζε ρψξνπ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

θαηαζθεπή πεξηπηέξνπ 18-20m2.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΣΟ Α ΔΣΟ Β ΔΣΟ Γ 

132344 97234 103077 

Γπάζη 2η  εμινάπια, ζςνανηήζειρ B2B, εκπαίδεςζη εμπψπυν/μαγείπυν 

Πεπιγπαθή 

Οξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ Β2Β γηα επαγγεικαηίεο ζε 

θάζε αγνξά ζηφρν παξάιιεια κε ηηο εθζεζηαθέο ζπκκεηνρέο. χλνιν: 6 
εθδειψζεηο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΣΟ Α ΔΣΟ Β ΔΣΟ Γ 

63505 63505 63505 

Γπάζη 3η  Σαξίδια ζηην Δςπϊπη 

Πεπιγπαθή 

Έλα 6ήκεξν ηαμίδη ζηελ Διιάδα ζα νξγαλσζεί γηα δχν 

επαγγεικαηίεο/δηακνξθσηέο θνηλήο γλψκεο απφ Ιλδνλεζία θαη δχν απφ 
Βηεηλάκ (4 άηνκα ζπλνιηθά αλά έηνο). 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΣΟ Α ΔΣΟ Β ΔΣΟ Γ 

 16700 16700 

Γπάζη 4η  Μαγεηξηθέο επηδείμεηο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (cooking shows) 

Πεπιγπαθή 
Έλα βίληεν κε καγεηξηθέο ζπληαγέο απφ έλαλ influencer απφ θάζε ρψξα ζα 
δεκηνπξγεζεί θαη ζα πξνβιεζεί ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

1 βίληεν/ρξφλν γηα θάζε ρψξα-ζηφρν. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΣΟ Α ΔΣΟ Β ΔΣΟ Γ 

30560 30560 30560 

Πποϊθηζη ζε ζημεία πϊληζηρ  

Γπάζη 1η  Ηκέξεο Γνθηκψλ 

Πεπιγπαθή 
Οξγάλσζε εκεξψλ δνθηκψλ (ελεκέξσζε θαηαλαισηψλ θαη 
δεηγκαηνδηαλνκή) ζε ππεξαγνξέο-ζνππεξκάξθεη ζηηο αγνξέο-ζηφρνπο (γηα 

100 πξνσζεηηθέο εκέξεο / αγνξά / έηνο).  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΔΣΟ Α ΔΣΟ Β ΔΣΟ Γ 

154060 154060 154060 

 

ΓΔΙΚΣΔ ΔΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
ΓΔΜΔ 
ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ 

ΓΔΙΚΣΔ ΚΑΙ ΣΙΜΔ 

ΔΚΡΟΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 

ΓΗΜΟΙΔ 

ΥΔΔΙ 

Αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ ζε 

έληππα κέζα 

24 Αξηζκφο 

θαηαλαισηψλ πνπ 

πξνζεγγίζηεθαλ κε 
ηα δειηία ηχπνπ 

>1000000 

ΙΣΟΣΟΠΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ 

Αξηζκφο δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ 1 Αξηζκφο ησλ 
επηζθεπηψλ ζηνλ 
δηθηπαθφ ηφπν  

>80000 
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Αξηζκφο ινγαξηαζκψλ ζηα 
θνηλσληθά δίθηπα 

3 Αξηζκφο επηζθεπηψλ /  
ησλ «like» ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο 
θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

>150000 

ΓΙΑΦΗΜΙΗ Αξηζκφο εληχπσλ 130000 Αξηζκφο 

θαηαλαισηψλ πνπ 
πξνζεγγίζηεθαλ κε 

ηα δειηία ηχπνπ 

>400000 

Αξηζκφο εκεξψλ online 
δηαθήκηζεο 

1750 Αξηζκφο 
θαηαλαισηψλ πνπ 

πξνζεγγίζηεθαλ κε 
ηελ online 

δηαθήκηζε 

>1200000 

Αξηζκφο βίληεν πνπ 
πξνβιήζεθαλ 

2 

ΔΡΓΑΛΔΙΑ 
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ ζε 
έληππα 

24 Αξηζκφο 
θαηαλαισηψλ πνπ 

πξνζεγγίζηεθαλ κε 
ηηο δεκνζηεχζεηο 

>2500000 

Αξηζκφο βίληεν πνπ 

παξήρζεζαλ 

12 

(4/έηνο) 
Αξηζκφο 

θαηαλαισηψλ πνπ 
πξνζεγγίζηεθαλ κε 

ηα βίληεν 

>250000 

ΔΚΓΗΛΩΔΙ Αξηζκφο εθδειψζεσλ πνπ 
νξγαλψζεθαλ (πεξίπηεξα ζε 
εκπνξηθέο εθζέζεηο) 

11 Αξηζκφο 
επαγγεικαηηψλ/ 

εηζαγσγέσλ/εηδηθψλ 
πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηηο εκπνξηθέο 

εθζέζεηο 

>1200000 

Αξηζκφο εθδειψζεσλ πνπ 
νξγαλψζεθαλ (εκηλάξηα / 
Β2Β ζπλαληήζεηο θιπ) 

6 Αξηζκφο 

επαγγεικαηηψλ/ 

εηζαγσγέσλ/εηδηθψλ 
πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηηο εθδειψζεηο  

>240 

Αξηζκφο εθδειψζεσλ πνπ 
νξγαλψζεθαλ (Σαμίδηα ζηελ 

Δπξψπε) 

2 Αξηζκφο 
επαγγεικαηηψλ/ 

εηζαγσγέσλ/εηδηθψλ 
πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηηο εθδειψζεηο  
Αξηζκφο δειηίσλ 

ηχπνπ πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ 

4 
 

 
 
 
 
2 

Αξηζκφο εθδειψζεσλ πνπ 
νξγαλψζεθαλ (cooking 
shows) 

6 Αξηζκφο 

θαηαλαισηψλ είδαν 

ηις εκδηλώζεις 

>850000 

Πξνψζεζε ζε ζεκεία 
πψιεζεο 

Αξηζκφο εκεξψλ δνθηκψλ πνπ 
νξγαλψζεθαλ 

600 Αξηζκφο ζεκείσλ 

πψιεζεο πνπ 
ζπκκεηείραλ 

Αξηζκφο 
λνηθνθπξηψλ πνπ 

πξνζεγγίζηεθαλ 

60 
 
 
>240000 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ- ΠΙΝΑΚΔ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΠΙΝΑΚΑ 1 – ςγκενηπυηικψρ πποχπολογιζμψρ  

Σκήκαηα  1ν  έηνο 2ν  έηνο 3ν  έηνο χλνιν 

  Κφζηνο Ακνηβή χλνιν Κφζηνο Ακνηβή χλνιν Κφζηνο Ακνηβή χλνιν Κφζηνο Ακνηβή χλνιν 

Σκήκα 1     
                    

……     
                    

Σκήκα λ     
                    

ωνολο                          

ΦΠΑ      
                    

ωνολο 
με ΦΠΑ  

    

                    

 
ΠΙΝΑΚΑ 2 –  Αναλςηικψρ  Πποχπολογιζμψρ ανά Σμήμα / έηορ 

Σκήκα …. 1ν  έηνο 2ν  έηνο 3ν  έηνο χλνιν 

  Κφζηνο Ακνηβή χλνιν Κφζηνο Ακνηβή χλνιν Κφζηνο Ακνηβή χλνιν Κφζηνο Ακνηβή χλνιν 

Γξάζε 1     
                    

……     
                    

Γξάζε λ     
                    

ωνολο 
ημήμαηορ 

                        

ΦΠΑ      
                    

ωνολο  
με ΦΠΑ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ- ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

1 
Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ ην νπνίν έρεη εθδνζεί έσο θαη 3 ηξεηο κήλεο πξηλ 
απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν 

έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ  ππνςεθίνπ ιφγνη 
απνθιεηζκνχ φπσο: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία 

γ) απάηε δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζη) παηδηθή εξγαζία  

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά: 

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ 
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ή 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ηα κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο 
εηαηξείαο, ή 

γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή 

δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν 

εθπξφζσπν. 

Αλ ην θξάηνο κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 
πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1,  ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 

αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

2 
Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, ην νπνίν 

έρεη εθδνζεί έσο θαη 3 ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ,  απφ ην νπνίν πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.  

Γηα ηηο ΙΚΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Η. πεξί κε έθδνζεο 
απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ 

πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 

3 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ. 

 

4 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ απνδεηθηηθφ 
ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ. 

5 
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

1) Πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ην νπνίν έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα 
εξγάζηκεο κέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

2) Πηζηνπνηεηηθφ λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ ην νπνίν έρεη εθδνζεί έσο 
θαη 3 ηξεηο κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.(ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο 

πηζηνπνηεηηθνχ λνκηκνπνηεηηθά λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ 

ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη 
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εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο 

6 
Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή 
πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην 

taxisnet, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

7 
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο 

ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ 

8 
Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε 

θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 

θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 19, πεξί νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ηνλ λ. 1497/1984 (Α’ 

188). Σα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα, επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκνλ αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ- Τπψδειγμα ωμβαζηρ 

 ηελ ………….ζήκεξα ................... εκέξα ……. κεηαμχ ησλ παξαθάησ ζπκβαιινκέλσλ:  

1. Αθελφο ηνπ ……………………………..  κε Α.Φ.Μ. …………… ΓΟΤ …………….., πνπ 

εδξεχεη ………………………., Σ.Κ…………  θαη εθπξνζσπείηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπφ 
ηεο θ. ………………………………, απνθαινχκελν ζην εμήο «Δξγνδφηεο», θαη 

2. αθεηέξνπ ……………….. κε ΑΦΜ……………………. ., ΓΟΤ …………………….., πνπ εδξεχεη 
…………………….., …………………………, Σ.Κ…………………………………..  θαη πνπ 

εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο…………………………………, θαινχκελεο 

ζην εμήο «Δκηελεζηικψρ Οπγανιζμψρ»  

ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα : 

ην πιαίζην ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1144/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1831 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ θαη’ 

Δμνπζηνδφηεζε Καλνληζκνχ (ΔΚ) 2015/1829 ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ελέξγεηεο ελεκέξσζεο 

θαη πξνψζεζεο γηα ηα γεσξγηθά πξντφληα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζηηο ηξίηεο ρψξεο, ν 
Δξγνδφηεο ππέβαιιε πξφηαζε κε ζέκα «Peach Flavors Asia 101046033 – Πξνψζεζε 

θνλζέξβαο ξνδάθηλν ζηελ Ιλδνλεζία θαη Βηεηλάκ» ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ Δθηειεζηηθή 
Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ΔΔ C(2021) 8537 final ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ απιψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ 
Με ηελ ππ’ αξηζ. 419/18559 ΚΤΑ θαζνξίζηεθαλ νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ Καλ (ΔΔ) 

1144/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ 

(ΔΔ)2015/1829 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ Καλ (ΔΔ)2015/1831 ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά 
κε ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη 

ζε ηξίηεο ρψξεο. 

Άπθπο 1 : κοπψρ – Ανηικείμενο ηηρ παποωζαρ ωμβαζηρ 

Ο Δξγνδφηεο ζα ππνγξάςεη πκθσλία κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

ζηα πιαίζηα: 

ηος Κανονιζμοω (ΔΔ) απιθ. 1144/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο 

πνπ αθνξνχλ ηα γεσξγηθά πξντφληα θαη εθαξκφδνληαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζε ηξίηεο 

ρψξεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 3/2008 ηνπ πκβνπιίνπ  

ηος καη’ εξοςζιοδψηηζη Κανονιζμοω (ΔΔ) 2015/1829 ηηρ Δπιηποπήρ, ηεο 23εο 

Απξηιίνπ 2015, γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.1144/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο πνπ 
αθνξνχλ ηα γεσξγηθά πξντφληα θαη εθαξκφδνληαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζε ηξίηεο ρψξεο,  

θαη 

ηος εκηελεζηικοω Κανονιζμψ (ΔΔ) 2015/1831 ηηρ Δπιηποπήρ, ηεο 7εο Οθησβξίνπ 2015, 

γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1144/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο πνπ 
αθνξνχλ ηα γεσξγηθά πξντφληα θαη εθαξκφδνληαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζε ηξίηεο ρψξεο 

ηην ΚΤΑ419/18559/16.03.2017 ΦΔΚ 855 – Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ησλ 
Καλ (ΔΔ)1144/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ θαη' 

εμνπζηνδφηεζε Καλ (ΔΔ) 2015/1829 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ Καλ(ΔΔ) 2015/1831 
ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ζε ηξίηεο ρψξεο. 

ελψ ε πινπνίεζε ηεο δξάζεο ζα γίλεη ζχκθσλα κε  

Σον Κανονιζμψ (ΔΔ) απιθ. 1151/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2012, γηα ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 
ηξνθίκσλ. 
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Σον Κανονιζμψ (ΔΔ) απιθ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) 
αξηζκ. 352/78, (ΔΚ) αξηζκ. 165/94, (ΔΚ) αξηζκ. 2799/98, (ΔΚ) αξηζκ. 814/2000, (ΔΚ) αξηζκ. 

1290/2005 θαη (ΔΚ) αξηζκ. 485/2008 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηδίσο ην άξζξν 64 παξαγξ. 6 ζηνηρείν 

α) θαη ην άξζξν 66 παξαγξ. 3 ζηνηρείν δ). 

Σελ Πξφηαζε ηνπ Δξγνδφηε φπσο έρεη θαηαηεζεί ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ Έξεπλαο (REA) 

θαη ζηελ ΔΔ κε Proposal ID 101046033. 

Σελ κε αξηζ. C(2021) 8537 final Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνψζεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ.  

Σελ κε αξηζκφ 1662/355054/9-12-2021 Δπηζηνιή ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξηθψλ Ρνψλ, Πξνψζεζεο 

& Πξνβνιήο Πξντφλησλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνψζεζεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ζέκα «Πξνψζεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ, Πξφζθιεζε 

ππνβνιήο πξνηάζεσλ: ΑΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2021, γηα ηε δξάζε (εθεμήο έξγν) κε ηίηιν Peach 

Flavors Asia 101046033 ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.857.525 εςπϊ. 

χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Δξγνδφηε γηα ηελ επηινγή εθηειεζηηθνχ νξγαληζκνχ 

ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ην έξγν, ν Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο αλαιακβάλεη ηελ 

πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ κε πξνυπνινγηζκφ φπσο αλαιχεηαη ζην παξάξηεκα ηεο ζχκβαζεο. 

Άπθπο 2 : Τποσπεϊζειρ ηος Δπγοδψηη 

1. Ρεηά ζπκθσλείηαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απφ 

ηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ, ν Δξγνδφηεο ζα παξάζρεη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ 

έγθαηξα ηα έγγξαθα θαη ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν θαη ηηο απαηηήζεηο φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ππνγξαθείζα πκθσλία κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θαζψο 

θαη ηηο πξφλνηεο ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ. 

2. ε πεξίπησζε πνπ ν Δξγνδφηεο επηδείμεη αδηθαηνιφγεηε θαη πέξαλ ηεο ζπλαιιαθηηθήο 

πξαθηηθήο θαζπζηέξεζε γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ, έγγξαθσλ θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ, ηφηε γίλεηαη δεθηφ 

φηη γηα ηελ θαζπζηέξεζε, ε νπνία πηζαλφλ λα πξνθχςεη ζην ρξνλνδηάγξακκα 

παξάδνζεο φπσο νξίδεηαη ζηελ πκθσλία κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ ν Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο δελ θέξεη θακία επζχλε. 

3. ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ έγγξαθα, ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο πεξηέρνπλ 

αλαθξίβεηεο, γεληθφηεηεο ε είλαη αλεπαξθή ή ςεπδή ηφηε ν Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο 

δελ θέξεη νπνηαδήπνηε επζχλε αλ ην παξαδνηέν έξγν παξνπζηάζεη ειιείςεηο, ή δελ 

είλαη απνηειεζκαηηθφ, ν δε εξγνδφηεο νθείιεη λα ην παξαιάβεη σο έρεη θαηαβάιινληαο 

ην ζπκθσλεκέλν ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 

4. Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνο πινπνίεζε έξγνπ, πνπ ελδερνκέλσο ζα  απαηηεζεί, ζα 

γίλεη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ζπκθσλίαο κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη θαηφπηλ ζα θνηλνπνηεζεί ζηνλ Δθηειεζηηθφ 

Οξγαληζκφ. Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο απνδέρεηαη ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο πνπ 
επηβάιινληαη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ σο λφκηκεο θαη 

δεζκεπηηθέο. 

Άπθπο 3. Τποσπεϊζειρ ηος Δκηελεζηικοω Οπγανιζμοω  

1. Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ Δξγνδφηε 

κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, απνδέρεηαη πιήξσο ην 

πεξηερφκελφ ηεο θαη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο ζε απηήλ.  

2. Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο νθείιεη λα παξαδψζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ εξγνδφηε, ησλ ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

ππνγξαθείζα πκθσλία κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
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Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 θαη ζην παξάξηεκα ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο. 

3. ε θάζε πεξίπησζε νη ππνρξεψζεηο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Οξγαληζκνχ αλαθνξηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ πνηνηηθά θαη ηερληθά δεδνκέλα είλαη απηέο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζην παξάξηεκά ηεο, ζηελ ππνγεγξακκέλε πκθσλία ηνπ 

εξγνδφηε κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη εηδηθά ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 18α θαη ηα Παξαξηήκαηα 1 θαη 2 απηήο θαζψο θαη ησλ ελδερφκελσλ 

εγθεθξηκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

4. Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο νθείιεη λα ηεξήζεη ερεκχζεηα γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

πεξηιεθζνχλ ζηελ γλψζε ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

5. Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο ζηηο επαθέο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα 

αλαθέξεη ξεηά θαη μεθάζαξα  ην φλνκα ηνπ Δξγνδφηε γηα ηελ νπνία ελεξγεί θαζψο θαη 

ηνλ ηίηιν ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

6. Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο πξν ηεο εθηέιεζεο εθάζηεο ελέξγεηαο νθείιεη λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Δξγνδφηε, ηα εληεηαικέλα ηνπ φξγαλα, ηνπο ζπλεξγάηεο πνπ 

απηφο ζα ππνδείμεη φζνλ αθνξά ηα πνηνηηθά απηήο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαη ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα λα ηπγράλεη ηεο ηειηθήο έγθξηζήο 

ηνπ εξγνδφηε. Ωο ηειηθή έγθξηζε ζεσξείηαη ε έγγξαθε βεβαίσζε έγθξηζεο ηνπ 
εξγνδφηε, ηεο νπνίαο επίδνζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζε δηάζηεκα εληφο  15 εκεξψλ  εθ 

εκεξνκελίαο αηηήζεσο επίδνζήο ηεο εθ ηνπ Δθηειεζηηθνχ Οξγαληζκνχ. ε πεξίπησζε 

πνπ επίδνζε ηειηθήο εγθξίζεσο δελ απνδνζεί εληφο ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο ζηνλ εξγνιάβν, ε επίδνζε εγθξίζεσο ζεσξείηαη απηνδίθαηα θαη ηίζεηαη 

απηφκαηα ζε ηζρχ. 

7. Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζεηηθή ζπλεξγαζία θαη λα δέρεηαη 
ειέγρνπο ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 17 ηεο πκθσλίαο κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

Άπθπο 4 : Δγγςηηική Δπιζηολή 

Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ……….. εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ εθδφζεθε απφ …………….., πνζνχ …….. επξψ, πνπ αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο παξνχζαο, ρσξίο Φ.Π.Α., δηάξθεηαο ……….. 
(ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο).  

Άπθπο 5: Καθςζηεπήζειρ εκηέλεζηρ 

Δάλ ν Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο δελ πινπνηήζεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο ή ησλ πξνζεζκηψλ ηκεκαηηθήο παξάδνζεο – παξαιαβήο, πνπ νξίδνληαη ζηε 
χκβαζε, φπσο ηπρφλ έρνπλ κεηαηεζεί κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δξγνδφηε, ν Δξγνδφηεο 

δηθαηνχηαη, ρσξίο φριεζε θαη αλεμάξηεηα απφ άιιεο αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο παξέρεη ε ζχκβαζε, 

λα επηβάιεη θπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε. 

Άπθπο 6: Καηαγγελία ηηρ ωμβαζηρ 

Ο Δξγνδφηεο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε γηα ζπνπδαίν ιφγν, ν νπνίνο δχλαηαη λα 

αθνξά ηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ, ηνλ Δξγνδφηε ή θαη θάζε ζρεηηθή πεξίζηαζε, εμαηηίαο ηεο 

νπνίαο δελ δχλαηαη λα αμησζεί θαηά ηελ θαιή πίζηε ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζχκβαζεο 
κέρξη ην πέξαο ηεο δηάξθεηάο ηεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ Δθηειεζηηθφ 

Οξγαληζκφ ηεο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ έγγξαθεο δήισζεο θαηαγγειίαο. Η πεξηέιεπζε ηεο 
δήισζεο ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ απνδεηθλχεηαη κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν. 

Άπθπο 7: Έκπηυζη ηος Αναδψσος 
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Ο Δξγνδφηεο κπνξεί λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ, εάλ ν Δθηειεζηηθφο 
Οξγαληζκφο δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 

παξαβηάδεη νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

Πξηλ απφ ηελ θήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ έθπησηνπ, ν Δξγνδφηεο κπνξεί, θαηά ηελ απφιπηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηά ηνπ, λα ηάμεη ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηηο 

ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

Άπθπο 8: Λωζη ηηρ ζωμβαζηρ 

Η ζχκβαζε ιχεηαη απηνδηθαίσο θαη πξηλ ηελ πάξνδν ηεο ρξνληθήο ηεο δηάξθεηαο, ζε πεξίπησζε 
θαηά ηελ νπνία ν Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, 

ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο 

ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ή βξίζθεηαη ζε 
δηαδηθαζία ζπλδηαιιαγήο ή πξνπησρεπηηθήο εμπγίαλζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3588/2007, φπσο ηζρχεη. 

Μεηά ηελ κε νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ν Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο ππνρξενχηαη 
κεηά απφ ζρεηηθή δήισζε ηνπ Δξγνδφηε, λα απφζρεη απφ ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε 

εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε 
ζχκβαζε. 

Άπθπο 9: Πνεςμαηική ιδιοκηηζία 

Όια ηα απνηειέζκαηα - κειέηεο, ζηνηρεία θαη θάζε άιιν έγγξαθν ή αξρείν ζρεηηθφ κε ην Έξγν 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ, θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα παξαδνηέα πνπ ζα 
απνθηεζνχλ ή ζα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ κε δαπάλεο ηνπ Έξγνπ, ζα 

απνηεινχλ απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Δξγνδφηε. 

Σα απνηειέζκαηα ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ Δξγνδφηε θαηά 
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, θαη εάλ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα 

παξαδνζνχλ ζηνλ Δξγνδφηε θαηά ηελ θαζ’ νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο χκβαζεο.  

Με ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ ζα 

παξαρζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηηο παξαπάλσ 
παξαγξάθνπο κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ απηνδίθαηα ζηνλ Δξγνδφηε, ν 

νπνίνο ζα είλαη πιένλ ν απνθιεηζηηθφο δηθαηνχρνο επί ηνπ Έξγνπ θαη ζα θέξνπλ φιεο ηηο 
εμνπζίεο πνπ απνξξένπλ απφ απηφ. 

Άπθπο 10: Κςπιψηηηα αποηελεζμάηυν και δικαιϊμαηα σπήζηρ 

Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην έξγν θαη ηηο δξάζεηο  αλήθνπλ ζηνλ Δξγνδφηε. Ο 

Δξγνδφηεο  πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ Δθηειεζηηθφ Οξγαληζκφ ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ηα 
απνηειέζκαηα γηα ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο 

Άπθπο 11: ωγκποςζη ςμθεπψνηυν 

Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο πξέπεη λα ιάβεη φια ηα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή θάζε ελδερνκέλνπ 

λα δηαθπβεπζεί ε ακεξφιεπηε θαη αληηθεηκεληθή πινπνίεζε ηεο δξάζεο γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχ 
ζπκθέξνληνο, πνιηηηθήο ή εζληθήο ζπγγέλεηαο, νηθνγελεηαθψλ ή ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ ή 

θάζε άιιεο ηαχηηζεο ζπκθεξφλησλ («ζωγκποςζη ζςμθεπψνηυν»). 

Πξέπεη λα θνηλνπνηεί επηζήκσο ζηνλ Δξγνδφηε, ρσξίο θαζπζηέξεζε, θάζε θαηάζηαζε πνπ 
ζπληζηά ή ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαη λα ιακβάλεη ακέζσο φια ηα 

αλαγθαία κέηξα γηα ηελ επαλφξζσζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο.  

Ο Δξγνδφηεο κπνξεί λα εμαθξηβψζεη αλ ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί είλαη ηα θαηάιιεια θαη 

κπνξεί λα απαηηήζεη ηε ιήςε ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εληφο ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο. 

Άπθπο 12: Δμπιζηεςηικψηηηα 
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Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ κεηά ηελ ηειηθή πιεξσκή ηνπ, ηα 
κέξε νθείινπλ λα ηεξνχλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, εγγξάθσλ ή άιινπ πιηθνχ 

(ζε νπνηαδήπνηε κνξθή) πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθά θαηά ηε ζηηγκή ηεο 
γλσζηνπνίεζήο ηνπο («εμπιζηεςηικέρ πληποθοπίερ»). 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο.  

Οη ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο δελ ηζρχνπλ πιένλ, αλ: 

α) ην κέξνο πνπ πξνβαίλεη ζηε γλσζηνπνίεζε ζπκθσλεί λα απαιιάμεη ην άιιν κέξνο· 

β) νη πιεξνθνξίεο δεκνζηνπνηνχληαη επξέσο, ρσξίο αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο·  

γ) ε δεκνζηνπνίεζε εκπηζηεπηηθήο πιεξνθνξίαο απαηηείηαη απφ ην ελσζηαθφ ή ην εζληθφ 
δίθαην.  

Άπθπο 13: Πποϊθηζη ηος Έπγος 

Ο εθηειεζηηθφο νξγαληζκφο νθείιεη λα ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 22 ηεο πκθσλίαο 

ηνπ Δξγνδφηε κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

Άπθπο 14: Δπεξεπγαζία δεδομένυν πποζυπικοω σαπακηήπα 

Όια ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ζην πιάηζην ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο  

ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ αξηζ. 45/20011 
θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ελσζηαθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αδεηνδνηήζεσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ θνηλνπνίεζεο). 

Όια ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο θαη ηεο χκβαζεο ππνβάιινληαη ζε 
επεμεξγαζία απφ ην θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αδεηνδνηήζεσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ θνηλνπνίεζεο). 

Ο Δξγνδφηεο πξέπεη λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηεο πκθσλίαο ηεξψληαο ηελ ηζρχνπζα ελσζηαθή θαη εζληθή 

λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αδεηνδνηήζεσλ θαη 

ησλ απαηηήζεσλ θνηλνπνίεζεο). 

Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο κπνξεί λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξφζβαζε κφλν ζηα 

δεδνκέλα πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκθσλίαο.  

Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ νπνίσλ ηα 
πξνζσπηθά δεδνκέλα ζπιιέγνληαη θαη ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απφ ην θξάηνο κέινο ή 

ηελ Δπηηξνπή.  

Άπθπο 15: Γιάπκεια ηηρ ωμβαζηρ 

Η δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε ηξία έηε, κε έλαξμε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
πκθσλίαο κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

Άπθπο 16: Αμοιβή – Οικονομικοί ψποι 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, πποχπολογιζμοω ……………………. εςπϊ [νινγξάθσο] 
πιένλ Φ.Π.Α, ζπκπεξηιακβάλεηαη αμοιβή Δκηελεζηικοω Οπγανιζμοω ……………..εςπϊ 
[νινγξάθσο] πιένλ Φ.Π.Α. Η ακνηβή ηνπ Δθηειεζηηθνχ Οξγαληζκνχ ζα δνζεί ηκεκαηηθά κε ηελ 

                                                      
1  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο 

Γεθεκβξίνπ 2000, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζρεηηθά 
κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (ΔΔ L 8 ηεο 12.1.2001, ζ. 1). 
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νινθιήξσζε ηνπ θάζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ θαη κε ηε έθδνζε ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. Ο Δξγνδφηεο πξν ηεο εμνθιήζεσο ηνπ 

ηηκνινγίνπ ειέγρεη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά σο πξνο ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπο κε ην εθηεινχκελν 
έξγν θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πκθσλία κε ην ππνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ. 

Άπθπο 17: Αναθεϊπηζη Σιμϊν 

Η ακνηβή πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζεσξείηαη ζηαζεξή ζχκθσλα 

θαη αλάινγα  πάληα κε ην επηκέξνπο εθηεινχκελν έξγν είλαη φκσο δπλαηφ λα απμεζνχλ 

ζχκθσλα θαη αλάινγα  πάληα κε ην επηκέξνπο εθηεινχκελν έξγν. ηελ πεξίπησζε απηή ν 

ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζπλππνινγηδφκελε ηελ ακνηβή ηνπ Δθηειεζηηθνχ Οξγαληζκνχ δελ 

κπνξεί λα μεπεξάζεη θαηά αλψηαην φξην ηα 1.748.365 € ……… [έλα εθαηνκκχξην επηαθφζηεο 

ζαξάληα νθηψ ρηιηάδεο ηξηαθφζηα εμήληα πέληε επξψ] πιένλ ΦΠΑ. 

Άπθπο 18 : Ανυηέπα Βία 

Ωο «αλσηέξα βία» λνείηαη θάζε θαηάζηαζε ή γεγνλφο πνπ: 

- εκπνδίδεη νπνηνδήπνηε κέξνο λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη βάζεη ηεο 
ζπκθσλίαο,  

- ζπληζηά απξφβιεπηε, έθηαθηε θαηάζηαζε πνπ εθθεχγεη απφ ηνλ έιεγρν ησλ κεξψλ, 

- δελ νθείιεηαη ζε ζθάικα ή ακέιεηα ησλ κεξψλ (ή ησλ ηξίησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δξάζε), θαη 

- απνδεηθλχεηαη αλαπφθεπθην παξά ηελ επίδεημε δένπζαο επηκέιεηαο.  

Γελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεζνχλ σο αλσηέξα βία ηα αθφινπζα: 

- νπνηαδήπνηε αζέηεζε παξνρήο ππεξεζίαο, ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ πιηθψλ ή 

θαζπζηεξήζεηο ζηε δηάζεζή ηνπο, εθηφο εάλ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ πξνζήθνπζα 

πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, 

- εξγαηηθέο δηαθνξέο ή απεξγίεο, ή 

- νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. 

Κάζε θαηάζηαζε πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη επηζήκσο ζην άιιν κέξνο 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, κε αλαθνξά ηνπ είδνπο, ηεο πηζαλήο δηάξθεηαο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ 

επηπηψζεσλ. 

Σα κέξε πξέπεη λα ιακβάλνπλ ακέζσο φια ηα αλαγθαία κέηξα, γηα λα πεξηνξίζνπλ νπνηαδήπνηε 
δεκία νθείιεηαη ζε αλσηέξα βία θαη λα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα, ψζηε λα ζπλερίζνπλ 

ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

Σν κέξνο πνπ αδπλαηεί, ιφγσ αλσηέξαο βίαο, λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη βάζεη 
ηεο ζπκθσλίαο δελ ζεσξείηαη φηη ηηο αζεηεί.  

Άπθπο 19 : Γενικέρ διαηάξειρ 

1. Κακηά ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε, δηαγξαθή, αθχξσζε ή άιιε κεηαβνιή φξνπ ή 

δηαηάμεσο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δελ ζα είλαη ηζρπξή, εθηφο εάλ έρεη δηαηππσζεί 
εγγξάθσο, έρεη γίλεη θνηλά απνδεθηή θαη θέξεη ηηο ππνγξαθέο εμνπζηνδνηεκέλσλ 

εθπξνζψπσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

2. Γηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρεη εθάηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
κεξψλ κφλν ζε πεξίπησζε ππαίηηαο παξαβάζεσο εθ κέξνπο έηεξνπ 

αληηζπκβαιινκέλνπ. 
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3. Δθαξκνζηέν Γίθαην ζα είλαη ην Διιεληθφ Γίθαην θαη θάζε δηαθνξά ζα ππάγεηαη ζηα 
αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο έδξαο ηνπ εξγνδφηε. 

Άπθπο 20 : Τποσπέυζη Δσεμωθειαρ 

Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ 
κε ην άιιν κέξνο θαη λα ιακβάλεη θάζε ηερληθφ θαη νξγαλσηηθφ κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηπραία ή παξάλνκε θαηαζηξνθή, απψιεηα, αιινίσζε, απνθάιπςε 
ή πξφζβαζε θαη νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή επεμεξγαζίαο θαηά λφκν, ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ 

Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΓΚΠΓ) κε αξηζ. Δ.Δ. 679/2016. 

Ο Δθηειεζηηθφο Οξγαληζκφο νθείιεη : 

α. Να ρεηξίδεηαη σο απφξξεηα φια ηα έγγξαθα, ηα ζηνηρεία, ηηο πιεξνθνξίεο θ.ι.π. πνπ 
πεξηέρνληαη ζηε γλψζε θαη θαηνρή ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

β.  Να κελ απνθαιχπηεη ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γεληθά λα κελ δεκνζηνπνηεί θαλέλα απφ ηα 

πξναλαθεξφκελα έγγξαθα, ηα ζηνηρεία θ.ι.π. ή νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ απνξξέεη απφ 

απηά. 

Η παξνχζα ζχκβαζε ππεγξάθε ζε ηξία (3) πξσηφηππα αληίγξαθα. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 


