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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

με Τίτλο 

«Ενέργειες Διάχυσης και Δημοσιότητας»  

                                                                                          

στο πλαίσιο του Υποέργου 2 

«Ενέργειες Διάχυσης και Δημοσιότητας»   

 

Της πράξης 

«Δράσεις σχετικά με το θεσμό της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» 

 
 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ) : 377117 

Κωδικός ΠΔΕ πράξης: 

Κωδικός πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ02080000 

Δικαιούχος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
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Θέμα: «Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Διάχυσης και 

Δημοσιότητας» της πράξης «Δράσεις σχετικά με το θεσμό της διαμεσολάβησης σε αστικές 

και εμπορικές υποθέσεις», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού».  

Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά» 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

 

1. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 

και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ 

και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά 

στην αναθεώρηση του CPV. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 96  

Ταχ. Κώδ. : 115 27 

Πληροφορίες : Δ.Κατράς, Αιμ.Παραλίκας 

e-mail               : justespa@justice.gov.gr  

Τηλέφωνο : 213.130.7136 

FAX  : 210-7767577 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

 

 

 

Αθήνα,    4-7-2014  

Αριθμ. Πρωτ:   49624   

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 
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2. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 

κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999. 

3. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 

κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

4. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 

Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α), ως ισχύει 

6. του ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α΄/ 23 – 12 – 2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις 

λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών 

των ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του 

Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν. 3833/ 2010 (ΦΕΚ 40 Α΄/ 15 – 3 – 2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας 

– Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και με το Ν. 

3845/ 2010 (ΦΕΚ 65 Α΄/ 6 – 5 – 2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 

στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της Ζώνης του ευρώ και το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».   

7. του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/), όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

8. του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/10). 
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9. του ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότηας 

των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 

και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 53/Α’), όπως ισχύει 

10. Του ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 19), όπως ισχύει. 

11. Του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α΄ 150), 

όπως ισχύει. 

12. του π.δ.36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ 29/Α΄/00), όπως ισχύει. 

13. του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

14. την υπ’ αριθ. 2.12798/6.2939/16-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦ8Λ-Ω0Υ) Απόφαση Ένταξης 

της Οριζόντιας Πράξης «Δράσεις Σχετικά με το θεσμό της διαμεσολάβησης  σε 

αστικές και εμπορικές υποθέσεις» με κωδικό ΟΠΣ: 377117 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού». 

15. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της πράξης  «Δράσεις σχετικά με το θεσμό της διαμεσολάβησης σε 

αστικές και εμπορικές υποθέσεις», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» και ειδικότερα το Υποέργο 2 «Ενέργειες Διάχυσης και 

Δημοσιότητας» (ΣΑΕ 208 Ενάριθμος: 2013ΣΕ02080000). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

διάχυσης, δημοσιότητας και διαχείρισης διαδικτυακής παρουσίας, αναφορικά με το θεσμό της 

διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. 
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Άρθρο 1 

Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Λ. Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα) την 14η Ιουλίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00 στην αίθουσα 18 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών γίνεται την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την εκπνοή του χρόνου που 

αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Άρθρο 2 

Κριτήριο κατακύρωσης 

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με το 

Παράρτημα Β΄ (Αξιολόγηση και Πίνακας Κριτηρίων), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του, προτείνει την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, μεταξύ 

περισσοτέρων υποψηφίων με ισοδύναμες προσφορές. 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις υπηρεσίες 

που περιγράφονται στο Παράρτημα  Α΄. 
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Άρθρο 3 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών συναφών με αυτές της 

παρούσας και ειδικότερα σε παροχή υπηρεσιών που αφορούν σε δράσεις δημοσιότητας.  

2. Οι κοινοπραξίες ή συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες συναφείς με τις ζητούμενες από την παρούσα. 

3. Προς τούτο ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς του επί ποινή 

απόρριψης, περιγραφή της οργάνωσης και δομής που διαθέτει και αναλυτική περιγραφή και αντίγραφα 

βεβαιώσεων (ή ισοδύναμα πιστοποιητικά) καλής εκτέλεσης τριών (3) τουλάχιστον συναφών έργων, που 

έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία πέντε (5) έτη. Συναφή έργα εννοούνται έργα προϋπολογισμού 

ίσου ή μεγαλύτερου με το υπό προκήρυξη έργο , τα οποία θα καλύπτουν αθροιστικά τις ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

I. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων  

II. Καταχώρηση ηλεκτρονικού περιεχομένου και ενημέρωση δεδομένων (δελτία Τύπου, 

ενημερωτικού και οπτικοακουστικού υλικού) σε ιστοσελίδες 

III. Σχεδιασμός ολοκληρωμένου πλάνου δημοσιότητας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης 

IV. Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού υλικού, δελτίων Τύπου, ενημερώσεων και άρθρων για 

ηλεκτρονικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

V. Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού 

Συγκεκριμένα, η τεκμηρίωση της εμπειρίας του υποψήφιου Αναδόχου θα αποδεικνύεται με την υποβολή 

ολοκληρωμένου πίνακα έργων με τα παρακάτω στοιχεία:  

Α
/
Α 

ΠΕΛΑ-
ΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ 
(από – έως) 

ΠΡ/ 
ΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣ
Α ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπ/σμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩ
ΣΗΣ 

(τύπος & 
μ/νία 

         

 

Όπου: 
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 «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 

 

 «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: ενδεικτικά: βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο  πιστοποιητικό 

Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη. 

 εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 

πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί 

από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

 εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση ή 

βεβαίωση του ιδιώτη Οργανισμού, όπως εκπροσωπείται από το Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. 

4. Η ομάδα έργου θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον έναν υπεύθυνο έργου και έναν αναπληρωτή του, οι οποίοι 

θα είναι αρμόδιοι για: 

 Τον συντονισμό της ομάδας έργου 

 Τον προγραμματισμό των απαιτούμενων εργασιών 

 Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου 

 Την επικοινωνία του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή 

 Τη ποιότητα των υποβληθέντων παραδοτέων και τη συμφωνία τους με τις συμβατικές απαιτήσεις 

Ο υπεύθυνος έργου και ο αναπληρωτής υπεύθυνος πρέπει να διαθέτουν τριετή (36 Ανθρωπομήνες) και διετή 

(24 Ανθρωπομήνες), αντίστοιχα, επαγγελματική εμπειρία σε συναφή έργα. Συναφή έργα θεωρούνται: 

 Έργα παροχής υπηρεσιών δημοσιότητας 

 Ανάπτυξης ιστοσελίδων και διαδικτυακής παρουσίας 

Η παραπάνω εμπειρία πιστοποιείται από τα βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της ομάδας έργου, στα 

οποία θα αναγράφονται τα έργα/ δραστηριότητες απασχόλησης, το ημερολογιακό διάστημα και οι 

ανθρωπομήνες απασχόλησης στο κάθε έργο/δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι το κάθε ημερολογιακό έτος 

περιλαμβάνει το πολύ μέχρι 12 ανθρωπομήνες απασχόλησης. 
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Άρθρο 4 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Αντικείμενο - Υποχρεώσεις υποψηφίων αναδόχων 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, το αντικείμενο του έργου και οι υποχρεώσεις των υποψηφίων, για την 

παροχή των υπόψη υπηρεσιών δημοσιότητας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και είναι οι ελάχιστες επί ποινή αποκλεισμού, 

Άρθρο 5 

Τόπος και διάρκεια παροχής των υπηρεσιών 

1. Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Λ. Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα). Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται και 

από την έδρα του Αναδόχου, εφόσον τούτο συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Ο συμβατικός χρόνος λήξης του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη 31η Οκτωβρίου 2015. Ο χρόνος 

υλοποίησης της σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της.  

Άρθρο 6 

Πίστωση δαπάνης και τρόπος πληρωμής 

1. Ο προϋπολογισμός του παρόντος έργου ανέρχεται στο ποσό των #29.741,00# € (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) και βαρύνει τη ΣΑΕ 2013ΣΕ02080000. Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης που θα 

συναφθεί θα είναι το ποσό της οικονομικής προσφοράς του επιτυχόντος διαγωνιζόμενου (αναδόχου). 

2. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις επιβαρύνουν τον ανάδοχο της σύμβασης. 

3. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα γίνει σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν στο 

Δημόσιο, ύστερα από την παραλαβή των παραδοτέων, του τιμολογίου, των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και μετά την πιστοποίηση της εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου, από 

την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων, του ΦΠΑ και κάθε 

άλλου εξόδου, προκειμένου να παραδοθούν στον τόπο παράδοσης. 

4.  Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνει ως εξής: 

Α) Προκαταβολή 20% επί του συμβατικού τιμήματος με την υπογραφή της σύμβασης 

Β) Αποπληρωμή του λοιπού συμβατικού τιμήματος με την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων 

του έργου μετά τις νόμιμες κρατήσεις. 

5. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η 

χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις 

υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις 

επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07. 
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Άρθρο 7 

Τρόπος σύνταξης των προσφορών 

1. Στον φάκελο της προσφοράς των διαγωνιζόμενων πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α)  Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

β)  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον παρόντα διαγωνισμό υπηρεσιών,  

γ)  Ο αριθμός της διακήρυξης,  

δ)  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

ε)  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

2. Μέσα στο φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα 

τα εξής: 

α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται μέσα στον κυρίως φάκελο.  

β) Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

γ) Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, οι οποίοι υποχρεωτικά θα είναι υπογεγραμμένοι από 

τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

4. Οι τιμές των προσφορών θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς και θα περιλαμβάνουν τις τυχόν 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει 

την τυχόν διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν 

σ’αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη 

της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από εκατόν είκοσι ημέρες, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

8. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού 

ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
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όρους της διακήρυξης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

9· Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή 

της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις 

και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

10. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

11. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού κατά την ημέρα του 

διαγωνισμού και μέχρι την ώρα διενέργειάς του  

12. Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα 

Διαχείρισης & Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, υπόψη κ. Αιμ. Παραλίκα, Δ. 

Κατρά ) με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω 

Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του 

προσφέροντος.  

13. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην ανωτέρω Επιτροπή προ της εκπνοής της 

προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που 

κατατέθηκαν στην Επιτροπή. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με 

οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

Άρθρο 8 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) όπως ισχύει, (του νομίμου 

εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), στην οποία: 

α) θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

β) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

- Δεν έχουν καταδικασθεί (ως φυσικά πρόσωπα) με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αδικήματα της παρ. ι του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 

απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
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- Δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε κάποια από τις περιπτώσεις της 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) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο εφόσον αυτό απαιτείται. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως ισχύει, του νομίμου 

εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), στην οποία: 

α) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

β) Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

α) Δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου (σε περίπτωση που η ποινή αποκλεισμού 

επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της 

προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα),  

β) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους και ότι είναι συνεπείς 

στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεών τους εν γένει, όσο και των υποχρεώσεών τους 

προς φορείς του Δημοσίου. 

γ) Θα δηλώνεται ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με ποινή αποκλεισμού όλους τους όρους της. 

3. Απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΛΟΤ 1435 «Σύστημα υπηρεσιών επικοινωνίας, 

απαιτήσεις για παρόχους».  

4. Περιγραφή της οργάνωσης και δομής που διαθέτει και αναλυτική περιγραφή και αντίγραφα καλής 

εκτέλεσης τριών (3) τουλάχιστον συναφών έργων, που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα τελευταία πέντε (5) 

έτη. 

5. Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (π.χ. ΦΕΚ Ανακοίνωσης 

Εκπροσώπησης κ.λπ.). Τα στοιχεία εκπροσώπησης που προκύπτουν από τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει 

να συμφωνούν με τα στοιχεία αυτού/αυτών που υπογράφει/υπογράφουν τις παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις.  

6. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την 

προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου από το διαγωνισμό. 

Άρθρο 9  

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, 
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οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Διενέργειας, με βεβαίωση παραλαβής, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής 

έγγραφα και δικαιολογητικά: 

α) Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) 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 αδικήματα της παρ. ι του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(2) 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 επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) 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. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και 

(3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους ο' αυτό 

και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν 

να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

β) Οι αλλοδαποί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου η ισοδυνάμου έγγραφου 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 παραπάνω περίπτωσης (1) του εδ. α. 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παραπάνω περίπτωσης 

(2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

περίπτωσης (β) του εδ. α. 

(3) 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 
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την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α και β εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του 

ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. 

(1) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της 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 (ΦΕΚ Α' ιοί), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό 

άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

(2) 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 τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), 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. 

(3) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 

περίπτωσης (2) του εδ. γ. εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία, στο 

μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.ι.ια' και 7β·12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον 

αφορά στην ειδική εκκαθάρισή του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας 

της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό 

της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον 

διαγωνισμό επιχείρησης. 

δ) Οι Συνεταιρισμοί: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης 

ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α. 
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(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α., εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς 

συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β., εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 

αντίστοιχα και της περίπτωσης (1) του εδ. γ. 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε) Οι Ενώσεις φυσικών και/ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε νομικό και/ή φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει 

στην Ένωση και: 

(2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως ισχύει, με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

α) θα υπογράφουν τα μέλη (επί εταιριών οι νόμιμοι εκπρόσωποι) ότι αναλαμβάνουν από κοινού ευθύνη για 

κάθε θέμα σχετικό με το έργο, αλληλεγγύως και αδιαιρέτως έναντι της αναθέτουσας αρχής. 

β)  θα υπογράφουν τα μέλη (επί εταιριών οι νόμιμοι εκπρόσωποι) και με την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν 

πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. Εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, η παραπάνω 

υπεύθυνη δήλωση θα γίνεται δεκτή μόνο εάν συνοδεύεται από δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης (π.χ. 

ΦΕΚ Ανακοίνωσης Εκπροσώπησης κ.λπ.), για την ταυτοποίηση των στοιχείων. 

Ειδικότερα για τις ενώσεις νομικών και/ή φυσικών προσώπων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 του 

π.δ.118/2007 (ΦΕΚ Α' 150). 

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων να περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική μορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην 

περίπτωση που του ανατεθεί το Έργο. 

Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη 

της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα 

αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα 

εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η 
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Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της 

Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που 

αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του διαγωνιζόμενου από τον διαγωνισμό.  

3. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος (εάν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου - στην περίπτωση αυτή θα συνυποβάλλονται δικαιολογητικά 

νόμιμης εκπροσώπησης π.χ. ΦΕΚ Ανακοίνωσης Εκπροσώπησης κ.λπ.) που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

 

Άρθρο 10 

Αποσφράγιση προσφορών 

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών (επιτροπή διενέργειας) προβαίνει στην έναρξη 

της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της 

παρούσης. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση 

γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ' ένα 

νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται από αυτό μέχρι 

να αποσφραγισθεί. 

β) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 

υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών ανοίγονται για τις προσφορές που γίνονται αποδεκτές. 

γ) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στα συνημμένα Παραρτήματα 

της παρούσης,  και την ανάδειξη του προμηθευτή στον οποίο προτείνεται να γίνει η κατακύρωση, καλείται 
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εγγράφως και με απόδειξη από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, να προσέλθει εμπροθέσμως και 

να προσκομίσει προσηκόντως τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 9. 

δ) Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας συνεδριάζει το συντομότερο, προκειμένου να προβεί στην 

αποσφράγιση του φακέλου των εγγράφων και δικαιολογητικών του άρθρου 9, για να γνωμοδοτήσει τελικά, 

σχετικά με την κατακύρωση στον προμηθευτή με την συμφερότερη προσφορά, εκ των προμηθευτών των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης. 

Όταν ο προμηθευτής ο ον προς κατακύρωση δεν προσκομίζει εμπροθέσμως ένα ή περισσότερα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά του άρθρου 9, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφερότερη 

από οικονομικής άποψης προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

ε) Τέλος η επιτροπή διενέργειας παραδίδει το φάκελο του διαγωνισμού στην Υπηρεσία που διενεργεί το 

διαγωνισμό, για έγκριση των πρακτικών, προκειμένου να εγκριθεί η προτεινόμενη κατακύρωση. 

στ) Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τα 

οριζόμενα στο άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007 και με τους όρους της διάταξης αυτής. 

 

Άρθρο 11 

Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής 

Η διαδικασία παράδοσης παραλαβής θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 27 και 28 του ΠΔ 

118/2007. 

 

Άρθρο 12 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης 

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 

της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον 

Φ. Π. Α.  

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

α) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την προμήθεια. 
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β) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, κατά δύο (2) μήνες. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική λήξη της σύμβασης και ύστερα 

από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.  

 

Άρθρο 13 

Πνευματικά Δικαιώματα 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος 

κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση 

άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον 

Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορεί 

να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά 

πνευματικά δικαιώματα.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με 

στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη 

τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον 

Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον οι αποκλειστική δικαιούχος επί του 

Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού, ηλεκτρονικού και 

έντυπου υλικού και άλλων παραδοτέων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, 

εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς 

άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. Το 

έγγραφο της άνω οριστικής παραλαβής θεωρείται ότι αποτελεί το απαιτούμενο έγγραφο από τις οικείες 

διατάξεις του Ν. 2121/1993 ‘περί πνευματικής ιδιοκτησίας’ για να είναι ισχυρή η μεταβίβαση.   

Άρθρο 14 

Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Ανάδοχος θα προσπαθούν να 

ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος 
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της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Κάθε διαφορά που απορρέει από τη Σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας 

Αρχής και του Αναδόχου θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, 

εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 

    

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
     
     

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος 

 

Δ. Κατράς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

`1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.1 Παρούσα κατάσταση 

 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού», το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ) έχει εντάξει 

την Οριζόντια Πράξη "ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ", με κωδικό MIS 377117, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της 

Διαχειριστικής Αρχής του ανωτέρω Επιχειρησιακού Προγράμματος και προτάσεως του ΥΔΔΑΔ. 

Με το Ν.3868/2010 με θέμα «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» εισήχθη στην ελληνική 

έννομη τάξη ο θεσμός της διαμεσολάβησης, ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης αστικών και εμπορικών 

διαφορών, με σκοπό την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και την αποσυμφόρηση των Ελληνικών 

Δικαστηρίων.  

  

1.2 Σκοπός – Αντικείμενο του Έργου 

Σκοπός του έργου  

Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης, οι οποίες 

θα λειτουργήσουν επικουρικά της διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων. 

Βασικό ζητούμενο αποτελεί η ενημέρωση των πολιτών και όλων των συναφών επαγγελματικών και 

επιχειρηματικών κλάδων, σχετικά με το θεσμό της διαμεσολάβησης και τα θετικά οφέλη αυτού στην επίλυση 

διαφορών. 

Αντικείμενο του Έργου 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες προς το ΥΔΔΑΔ: 

Εργασία 1: Δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού 

Ανάπτυξη έντυπου ενημερωτικού υλικού για την πράξη «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ». 

Η εργασία περιλαμβάνει την δημιουργία σχεδίων νέου ενημερωτικού υλικού, ή την ενημέρωση υφιστάμενων 

και την παραγωγή περιορισμένου αριθμού εντύπων. Το νέο υλικό δύναται ενδεικτικά να περιλαμβάνει 
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ενημερωτικά φυλλάδια, μπροσούρες, banners, αφίσες/posters καθώς και προωθητικό υλικό που θα κριθεί 

απαραίτητο για τις ανάγκες διάχυσης και δημοσιότητας της πράξης.  

Σημειώνεται ότι το εν λόγω υλικό θα κάνει χρήση υφιστάμενων στοιχείων όπως το διακριτικό λογότυπο της 

πράξης, χρωματικούς συνδυασμούς κτλ. 

Το αποτέλεσμα της Εργασίας 1 είναι το παραδοτέο Π.1 του έργου. 

Εργασία 2: Καταχωρήσεις και ανακοινώσεις Τύπου 

Σκοπός της Εργασίας 2 είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση της κοινής γνώμης αναφορικά 

με τις δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών και τα οφέλη αυτής. Περιλαμβάνει προώθηση της 

δημοσιότητας του θεσμού της διαμεσολάβησης με την προετοιμασία δελτίων Τύπου με στόχο τη δημοσίευση 

σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, καθώς και στην ιστοσελίδα της δράσης.  

Τα αποτελέσματα της Εργασίας 2 αντιστοιχούν στο παραδοτέο Π.2 του έργου. 

Εργασία 3: Δημιουργία και Διαχείριση ιστοσελίδας 

Η εργασία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

- Προετοιμασία «Πλάνου Δημοσιότητας σε Ηλεκτρονικά Μέσα» στο οποίο θα περιγράφεται ο τρόπος 

υλοποίησης της εργασίας 3. 

- Διαχείριση και ενημέρωση της υφιστάμενης ιστοσελίδας  (www.diamesolavisi.gov.gr) 

- Αναβάθμιση της ιστοσελίδας με βελτιωμένη λειτουργικότητα και δυνατότητες διαχείρισης. Η 

δραστηριότητα περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέας ιστοσελίδας, μετάπτωση δεδομένων, θέση σε λειτουργία και 

φιλοξενία μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

- Διαχείριση και ενημέρωση της νέας ιστοσελίδας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 

- Δημιουργία,  ενεργοποίηση και διαχείριση λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τη 

χρήση τους για τη προώθηση ειδήσεων και ενημερωτικού υλικού σχετικά με τη πράξη, μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου. 

-Μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Αναθέτουσας Αρχής 

με σκοπό τη συνεχιζόμενη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων δημοσιότητας και μετά την ολοκλήρωση του 

έργου. 

http://www.diamesolavisi.gov.gr/
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2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σε εξωτερικό ανάδοχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Ο ανάδοχος υποχρεούται 

να παρουσιάσει στην προσφορά του μια συνοπτική μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την 

υλοποίηση του έργου του, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής . 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΔΔΑΔ και να τις 

ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου. Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΔΔΑΔ θα ορίσει Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία θα επιβλέπει, κατευθύνει και συντονίζει το έργο του 

Αναδόχου. 

Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του Έργου και για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το 

ΥΔΔΑΔ, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του, ο Ανάδοχος θα πρέπει να στελεχώσει Ομάδα Έργου 

σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην ενότητα «3. Ομάδα Έργου». 

3. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προτείνουν το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και 

το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, 

ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα αναλάβουν.  

Σε γενικές γραμμές, το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα πρέπει να 

απαρτίζεται από ικανό αριθμό στελεχών για τη διεκπεραίωση του απαιτούμενου έργου, με την κατάλληλη 

γνώση και εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων. 

Η ομάδα έργου θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον έναν υπεύθυνο έργου και έναν αναπληρωτή του, οι οποίοι θα 

είναι αρμόδιοι για: 

 Το συντονισμό της ομάδας έργου 

 Τον προγραμματισμό των απαιτούμενων εργασιών 

 Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου 

 Την επικοινωνία του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή 

 Την ποιότητα των υποβληθέντων παραδοτέων και τη συμφωνία τους με τις συμβατικές απαιτήσεις 

Ο υπεύθυνος έργου και ο αναπληρωτής υπεύθυνος πρέπει να διαθέτουν τριετή (36 Ανθρωπομήνες) και διετή 

(24 Ανθρωπομήνες), αντίστοιχα, επαγγελματική εμπειρία σε συναφή έργα. Συναφή έργα θεωρούνται: 

 Έργα παροχής υπηρεσιών δημοσιότητας (περιλαμβάνονται έργα δημοσίων σχέσεων, παραγωγής 

προωθητικού και ενημερωτικού υλικού, δελτίων και καταχωρήσεων τύπου και πολυμεσικού 

υλικού, διαμόρφωσης στρατηγικής δημοσιότητας) 
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 Ανάπτυξης ιστοσελίδων και διαδικτυακής παρουσίας 

Η παραπάνω εμπειρία πιστοποιείται από τα βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της ομάδας έργου, στα 

οποία θα αναγράφονται τα έργα/δραστηριότητες απασχόλησης, το ημερολογιακό διάστημα και οι 

ανθρωπομήνες απασχόλησης στο κάθε έργο/δραστηριότητα. Σημειώνεται ότι το κάθε ημερολογιακό έτος 

περιλαμβάνει το πολύ μέχρι 12 ανθρωπομήνες απασχόλησης. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα 

διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει, με αναλυτική 

αναφορά του αντικείμενου και του χρόνου απασχόλησής τους στο έργο, ο οποίος συνολικά πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 20 ανθρωπομήνες επί ποινή αποκλεισμού.  

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και στην έδρα του 

Αναδόχου εφόσον τούτο συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα. 

5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση των ακόλουθων παραδοτέων:  

Παραδοτέo Π.1: Δημιουργία Εντύπου Ενημερωτικού & Προωθητικού υλικού  

Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της Εργασίας 1. Η ακριβής σύνθεση του Π.1 θα συμφωνηθεί με την 

Αναθέτουσα Αρχή. Προς διευκόλυνση της διαστασιολόγησης του έργου, παρατίθεται ενδεικτική σύνθεση 

του παραδοτέου: 

 Σχεδιασμός / Ανασχεδιασμός 2 έντυπων υλικών 

 Παραγωγή 2000 δίπτυχων φακέλων 

 Εκτύπωση 1500 ενημερωτικών μονοσέλιδων φυλλαδίων 

 Προμήθεια η/και παραγωγή προωθητικού υλικού όπως: 

o 2 Banners και αντίστοιχα stand 

o 50 Ταμπέλες panel 

 

Παραδοτέα Π.2: Καταχωρήσεις και Ανακοινώσεις Τύπου  

Τα παραδοτέα Π2 είναι το αποτέλεσμα της Εργασίας 2.  

Στα παραδοτέα Π2 περιλαμβάνονται δελτία Τύπου, η καταχώρηση σημαντικών ειδήσεων και ανακοινώσεων 

σε μια σειρά από ενημερωτικά, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, αλλά και σε 
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ενημερωτικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα που απευθύνονται σε δικαστές, δικηγόρους και λοιπούς 

εμπλεκόμενους παράγοντες στη διαδικασία διαμεσολάβησης - π.χ. έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά 

νομικού περιεχομένου, ιστοσελίδες δικηγορικών συλλόγων, ενώσεων δικαστών και εισαγγελέων, φορέων 

κατάρτισης διαμεσολαβητών, λοιπές ιστοσελίδες νομικού και νομοθετικού περιεχομένου (ιστοσελίδα 

ΥΔΔΑΔ, πύλη e-Θέμις κλπ.) -. 

Τα Παραδοτέα Π.2 υλοποιούνται κατά περίπτωση κατόπιν εντολής της Αναθέτουσας, σε όλη τη διάρκεια του 

έργου. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς έγκριση στο Γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων της 

Αναθέτουσας τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη υποβολή τους στο 

αντίστοιχο μέσο. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει τον ανάδοχο σχετικά με την έγκριση ή πιθανές 

τροποποιήσεις το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη προγραμματισμένη υποβολή τους. 

Παραδοτέα Π.3: Διαχείριση διαδικτυακής παρουσίας 

Τα παραδοτέα Π3 είναι τα αποτελέσματα της Εργασίας 3. Στα παραδοτέα Π3 περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

Π3.1 Πλάνο δημοσιότητας με ηλεκτρονικά μέσα 

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει πλάνο δημοσιότητας προς έγκριση από την ΕΠΠΕ το οποίο θα περιλαμβάνει: 

 Προγραμματισμό ενεργειών της Εργασίας 3 

 Προτεινόμενη στρατηγική ηλεκτρονικής δημοσιότητας (ομάδες στόχευσης, μέσα, περιεχόμενο κτλ) 

(Τρόπος υλοποίησης παραδοτέου Π3.2) 

 Προτεινόμενος σχεδιασμός αναβαθμισμένης ιστοσελίδας (Τρόπος υλοποίησης παραδοτέου Π3.3) 

 Προτεινόμενος σχεδιασμός παρουσίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Τρόπος υλοποίησης 

παραδοτέου Π3.4) 

 

Π.3.2: Διαχείριση ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Τη στιγμή αυτή έχει αναπτυχθεί ιστοσελίδα με διεύθυνση www.diamesolavisi.gov.gr η οποία θα 

αναβαθμιστεί στα πλαίσια της Εργασίας 3. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας 

του έργου με υλικό που θα του παραδίδεται από την Αναθέτουσα, καθώς και με παραδοτέα Π2. Το υλικό της 

ενημέρωσης μπορεί να περιλαμβάνει κείμενα και πολυμέσα. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 

ενημέρωση τυχόν υφιστάμενων λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης ή νέων που θα δημιουργηθούν στα 

πλαίσια του παρόντος έργου. Η ανάρτηση υλικού, κειμένων, μηνυμάτων και η εκτέλεση οποιονδήποτε 

ενεργειών σε σχέση με την ιστοσελίδα ή της παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα γίνεται μόνο 

κατόπιν έγκρισης του Γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων της Αναθέτουσας Αρχής.  

http://www.diamesolavisi.gov.gr/
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Π.3.3: Αναβάθμιση ιστοσελίδας και μεταφορά τεχνογνωσίας διαχείρισης 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει εργασίες υλοποίησης ιστότοπου με βελτιωμένη λειτουργικότητα και δυνατότητες 

διαχείρισης, καθώς και εργασίες μετάπτωσης δεδομένων και θέσης του σε λειτουργία. Ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει τη φιλοξενία της ιστοσελίδας μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Επιπλέον, περιλαμβάνεται 

η μεταφορά τεχνογνωσίας διαχείρισης στα στελέχη της Αναθέτουσας. Η μεταφορά της τεχνογνωσίας 

πιστοποιείται με παρουσιολόγια εκπαίδευσης/παρουσίασης στα αντίστοιχα αντικείμενα   

Π.3.4: Παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταφορά τεχνογνωσίας διαχείρισης 

Περιλαμβάνει την υλοποίηση λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (που θα επιλεγούν σε συνεργασία 

με την Αναθέτουσα Αρχή),  καθώς και τη μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας σε στελέχη του Γραφείου 

Τύπου και Δημοσίων σχέσεων  της Αναθέτουσας. 

Παραδοτέα του έργου που αφορούν κείμενα, μελέτες, αναφορές, οπτικοακουστικό υλικό, σχέδια 

εγγράφων κτλ, υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Τα ηλεκτρονικά αρχεία, στο μέτρο 

του εφικτού, πρέπει να είναι σε μορφές που να επιτρέπουν την περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση 

από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο συμβατικός χρόνος λήξης του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31-10-2015. 

Προθεσμίες υποβολής παραδοτέων: 

Παραδοτέο Χρόνος υποβολής 

Π1  Δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Π.2 Σε όλη τη διάρκεια του έργου 

Π3.1 Δύο εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης 

Π.3.2 Δύο εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης και σε όλη τη διάρκεια του έργου 

Π.3.3 Δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Π.3.4 Δύο εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης 

 



 

Σελίδα 25 από 28 

7. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΔΔΑΔ θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του 

Αναδόχου. Η Επιτροπή και οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΔΔΑΔ θα έχουν το δικαίωμα να προσκαλούν τον 

Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζουν την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται 

προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, 

κατευθύνσεις και διευκρινήσεις εκατέρωθεν. 

Η παραλαβή των Παραδοτέων 1, 2 και 3 γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Για παραδοτέα που αφορούν σε κείμενα, μελέτες, υλικά, λογισμικό, (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 

ιστοσελίδες): 

Η Αναθέτουσα Αρχή, δια της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, κοινοποιεί στον 

Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου των Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων 

παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις αυτές 

κοινοποιούνται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή των Παραδοτέων. 

Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, χωρίς η 

Αναθέτουσα Αρχή να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα Παραδοτέα θεωρούνται 

παραληφθέντα και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου θεωρούνται ικανοποιητικές.  

Για παραδοτέα που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών: 

O Ανάδοχος υποβάλλει τελικές αναφορές πεπραγμένων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η οποία περιλαμβάνει 

(ανάλογα με τη φύση των σχετικών εργασιών) 

 Λεπτομερή αποτύπωση των ενεργειών που έλαβαν χώρα κατά τη παροχή των απαιτούμενων 

υπηρεσιών (αναρτήσεις, δελτία τύπου κτλ) 

 Λοιπές παρατηρήσεις και σχόλια για τον τρόπο υλοποίησης του έργου 

 Κατευθύνσεις, οδηγίες και τεχνογνωσία για την συνέχιση των σχετικών εργασιών από τα στελέχη 

της αναθέτουσας 

 Τεκμηριωτικό υλικό (π.χ υποβληθέντα δελτία τύπου, οπτικοακουστικό υλικό κτλ) 

Οι παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: (α) 

Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο τους, (β) Επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής 

υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.  
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Στην περίπτωση καταγραφής ελλείψεων στο περιεχόμενο των Παραδοτέων 1, 2 και 3, ή των μερών τους, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις 

του εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον 

Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν το εκ νέου υποβληθέν Παραδοτέο δεν 

θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής ικανοποιητικό, με έγγραφό της που κοινοποιείται 

στον Ανάδοχο εντός διαστήματος 5 εργάσιμων ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις 

διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως έκπτωτου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προηγούμενη προθεσμία 

των 5 εργασίμων ημερών, το εκ νέου υποβληθέν παραδοτέο θεωρείται παραληφθέν. Στην περίπτωση που η 

παραλαβή του παραδοτέου συνδέεται με αμοιβή του Αναδόχου, τότε αυτός δικαιούται να εισπράξει την 

πληρωμή της αμοιβής του που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο. 

Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, 

δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν 

στο περιεχόμενο των παραδοτέων κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι αν αυτά δεν 

διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, έχουν ως εξής: 

Α) Βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 

Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο του σχετικού Φακέλου, σε σχέση με τα 

ακόλουθα επί μέρους κριτήρια: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α Οργάνωση και Διοίκηση Έργου  40% 

Α.1 Πληρότητα σύνθεσης ομάδας έργου. Αποδοτικότητα 

και αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου να 

ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου 

έργου  

25% 

Α.2 Σχήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Έργου. Δομή και 

οργάνωση της Ομάδας Έργου. Εξειδίκευση ρόλων, 

εύρος εμπλοκής στελεχών ομάδας έργου  

15% 

Β Κάλυψη Προδιαγραφών και Απαιτήσεων για τις 

προσφερόμενες Υπηρεσίες  

60% 

Β.1 Κατανόηση των Στόχων του Έργου  30% 

Β.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και εργαλεία 

υποστήριξης της 

30% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 

ακριβώς οι αιτούμενες προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις 

που υπερκαλύπτονται οι αιτούμενες προδιαγραφές. 
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Β) Αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. 

Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και δεν 

υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, σημειώνεται η συνολική προσφερόμενη (αιτούμενη) αμοιβή του 

Διαγωνιζόμενου, διαφορετικά ο Διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 

 

Γ) Τελικό Αποτέλεσμα 

Η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

K

K

B

B
A min

max

40,060,0   

όπου: 

Βmax : Η συνολική τεχνική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά 

Β       : Η συνολική τεχνική βαθμολογία της προσφοράς. 

Κmin : Η μικρότερη οικονομική προσφορά, μεταξύ των προσφορών που δεν απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Κ       : Το συνολικό κόστος της προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Α (συνολική αξιολόγηση) εκπεφρασμένο με μέχρι τρία 

δεκαδικά ψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας με μέχρι πέντε. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Προσφορές 

που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της 

διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

 


