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ΜΕΡΟΣ Α 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας πρόκειται να αναθέσει, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

Π.Δ. 4/2002 όπως ισχύει και στην Α.Π. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ 1856/Β/26-

11-2010) εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑΑΠ, το έργο «Προσδιορισμός επικοινωνιακής 

στρατηγικής και εφαρμογή επικοινωνιακού σχεδίου δράσης προβολής του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 

2007-2013». 

 

1. Εισαγωγή 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασία «Ελλάδα - Κύπρος 2007 - 

2013» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/03/2008 με την απόφαση 

C(2008)1131/28-03-2008. Στόχο έχει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

κατά μήκος της θαλάσσιας συνοριογραμμής μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Το όραμα 

για την περιοχή συνεργασίας την προγραμματική περίοδο 2007-2013 είναι «η 

ανάδειξη της περιοχής ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο 

της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας». 

Ο αναπτυξιακός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στρατηγικών 

στόχων: 

Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή 

συνεργασίας 

Στρατηγικός Στόχος 2: Προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων 

Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας σε 

δίκτυα και υπηρεσίες 

Επιλέξιμη περιοχή 

Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας περιλαμβάνει:  

Ελλάδα: Περιφέρεια Κρήτης (Νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου) και Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου). 

Κύπρος: Όλη η χώρα. 

Προϋπολογισμός του Προγράμματος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» (ΕΤΠΑ και εθνική συμμετοχή) 

ανέρχεται στα €60.082.025, από τα οποία τα €48.065.620 προέρχονται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (80%) και τα €12.016.405 

(20%) από εθνικούς πόρους. 
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1.2 Η έννοια της πληροφόρησης και δημοσιότητας στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 

 "Το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν" 

Για την εξυπηρέτηση "του δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν" σχετικά με τη 

διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 

συμφωνία με τα Κράτη - Μέλη καθόρισε έναν ορισμένο αριθμό υποχρεώσεων, 

ώστε οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων να είναι διαφανείς και ο πολίτης να 

γνωρίζει πώς να συμμετάσχει στην αναπτυξιακή διαδικασία και να είναι σε θέση να 

γνωρίζει πώς αξιοποιήθηκαν οι πόροι, που χορηγήθηκαν.  

Η πληροφόρηση των πολιτών και των δυνητικών δικαιούχων είναι ένα ιδιαίτερο 

έργο, που πρέπει να προετοιμάζεται προσεκτικά και να συνοδεύει όλα τα στάδια 

της ζωής ενός Προγράμματος, το οποίο χρησιμοποιεί πόρους, που χορηγούνται 

από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.  

Κάθε σχέδιο επικοινωνίας πρέπει να επιτρέπει στους διαχειριστές Προγραμμάτων 

να καθιστούν γνωστό στους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους ή/και αποδέκτες/ 

ωφελούμενους από τα έργα ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι και πώς μπορούν να 

έχουν πρόσβαση σε αυτούς, καθώς και να προβάλει στους πολίτες τα οφέλη, που 

απορρέουν από τις παρεμβάσεις αυτές. 

Για το σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα, από τα 

πιο παραδοσιακά (καταχωρίσεις στον τύπο, ενημερωτικά φυλλάδια, ραδιοφωνικά 

μηνύματα, τηλεοπτικές εκπομπές, κλπ.) μέχρι τα πιο καινοτόμα (διαδίκτυο, νέα 

μέσα, οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων - γεγονότων, direct marketing κλπ). 

 

1.3. Η υποχρέωση για πληροφόρηση και δημοσιότητα σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ο Κανονισμός (EK) αριθ. 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» και συγκεκριμένα το Άρθρο 

69, προβλέπει Ενημέρωση και Δημοσιότητα σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα 

Προγράμματα και πράξεις.  

Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι το Κράτος - Μέλος και η Διαχειριστική Αρχή κάθε 

Επιχειρησιακού Προγράμματος παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά στα 

συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και έργα και εξασφαλίζουν τη σχετική 

δημοσιότητα.   

Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους 

δικαιούχους με στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση 
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της διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων. 

 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 «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», που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

την 8η Δεκεμβρίου 2006, ορίζει τις λεπτομερείς διατάξεις για την προβλεπόμενη 

στον Καν. 1083/2006 Ενημέρωση και Δημοσιότητα των συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων.  

Στην εισαγωγή του Κανονισμού, αναφέρεται ότι η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων εξέδωσε τον παρόντα Κανονισμό εκτιμώντας μεταξύ άλλων τα 

ακόλουθα:  

• Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γνωρίζουν 

επαρκώς το ρόλο της Κοινότητας στη χρηματοδότηση προγραμμάτων με στόχο 

την τόνωση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και την ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής. Για το λόγο αυτό κρίνεται 

σκόπιμο να καταρτιστεί ένα επικοινωνιακό σχέδιο, το οποίο να καθορίζει 

λεπτομερώς τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που είναι αναγκαία 

ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα που παρατηρείται στην επικοινωνία και την 

ενημέρωση. Για τον ίδιο λόγο είναι επίσης απαραίτητο να καθοριστούν οι 

αρμοδιότητες και οι ρόλοι που θα πρέπει να αναλάβει κάθε εμπλεκόμενος 

φορέας. 

• Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης διαδίδονται ευρέως σε όλους τους ενδιαφερομένους και ότι 

πληρούνται οι επιταγές περί διαφάνειας, θα πρέπει να καθορίζεται το ελάχιστο 

περιεχόμενο των μέτρων πληροφόρησης που είναι αναγκαία για την ενημέρωση 

των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης τις οποίες 

παρέχουν από κοινού η Κοινότητα και τα κράτη μέλη μέσω των Ταμείων. 

Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπεται η υποχρεωτική δημοσίευση των 

διαδικασιών που πρέπει να ακολουθεί ο δυνητικός δικαιούχος για την υποβολή 

αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και τα κριτήρια επιλογής που θα 

εφαρμόζονται. 

• Για περισσότερη διαφάνεια ως προς τη χρήση των Ταμείων, ο κατάλογος των 

δικαιούχων, οι ονομασίες των πράξεων και το ποσό της δημόσιας 

χρηματοδότησης που χορηγείται στις πράξεις θα πρέπει να δημοσιοποιούνται με 

ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. 
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• Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων ενημέρωσης 

και να υπάρξει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή και μεταξύ 

των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τις στρατηγικές 

πληροφόρησης και δημοσιότητας και τα αποτελέσματά τους, θα πρέπει να 

διοριστούν πρόσωπα επαφής αρμόδια για τα εν λόγω μέτρα, τα οποία θα πρέπει 

επίσης να συμμετέχουν σε κοινοτικά δίκτυα. 

Ήδη από την εισαγωγή του Κανονισμού, καθίσταται σαφές ότι η Επιτροπή αναμένει 

συστηματικές ενέργειες για την καλύτερη δυνατή Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

γύρω από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι οποίες προβλέπονται σε ένα 

ολοκληρωμένο επικοινωνιακό σχέδιο. 

 

1.4. Επικοινωνιακή στρατηγική 

1.4.1. Γενικός σχεδιασμός 

Οι ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007 - 2013» σχεδιάζονται και 

προγραμματίζονται μεθοδικά, συνοδεύοντας όλα τα στάδια υλοποίησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. Παρουσιάζονται με τη μορφή Επικοινωνιακού 

Σχεδίου, το οποίο έχει εγκριθεί από την ΕΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 

Καν. 1828/2007. 

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο του Προγράμματος καθορίζεται από: 

- τους στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό, 

- τη στρατηγική και το περιεχόμενο των μέτρων Πληροφόρησης και 

Δημοσιότητας, που θα λαμβάνονται από τη Διαχειριστική Αρχή και τα 

οποία θα προορίζονται για δικαιούχους και το κοινό, όσον αφορά την 

προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συνδρομής σε εθνικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο, 

- τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση του σχεδίου, 

- ένδειξη του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα πληροφόρησης και 

δημοσιότητας πρέπει να αξιολογούνται όσον αφορά την προβολή και 

την αναγνωρισιμότητα των επιχειρησιακών προγραμμάτων και του 

ρόλου που διαδραματίζει η Κοινότητα. 

 

1.4.2. Κεντρικοί άξονες της επικοινωνιακής στρατηγικής 

• Να έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς την ανάδειξη της συνολικής κοινής 

προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών και κυπριακών Αρχών 

για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Προγράμματος. 
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• Να προβάλει στους πολίτες την ωφελιμότητα και την προοπτική από τη 

συμβολή του Προγράμματος στη συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια της 

επιλέξιμης περιοχής.  

• Οι ενέργειες και τα μέσα της επικοινωνίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν: 

 για κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, ομάδα και άτομο, ενημέρωση και 

πληροφόρηση, γνώση, και εύκολη συμμετοχή, σε κάθε ενέργεια εθνικής ή 

περιφερειακής/ τοπικής εμβέλειας. 

 μέσω σαφών, απλών, προσιτών μηνυμάτων, αποτελεσματικών και 

προσαρμοσμένων στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα των 

χωρών, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και της επιλέξιμης περιοχής, να 

δημιουργήσουν και να εντάξουν στη συνείδηση των πολιτών όχι μόνο την 

προσδοκία, αλλά και μια όσο γίνεται πιο ρεαλιστική απεικόνιση/ παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων και των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, με 

αναφορές και ανάδειξη των έργων και των ωφελημάτων, που προκύπτουν 

από αυτά προς τον πολίτη. 

 

1.4.3. Ειδικοί στόχοι 

Η στρατηγική επικοινωνίας, που θα υιοθετηθεί, θα πρέπει να αποτελέσει εξέλιξη 

της πραγματοποιηθείσης μέχρι σήμερα επικοινωνίας του Προγράμματος. Αυτή η 

εξέλιξη θα πρέπει να διαπερνά και να χαρακτηρίζει το σύνολο των ενεργειών 

επικοινωνίας.  

Τα στοιχεία, που θεμελιώνουν και συγκροτούν στην πράξη αυτό το νέο κύκλο 

επικοινωνίας –κεντρική κατεύθυνση, εικαστικά στοιχεία, μηνύματα, χρήση Μέσων, 

συνολικό ύφος–, να διευκολύνουν την επιθυμητή και αναγκαία ενότητα του 

συνόλου των δράσεων (το ενιαίο της επικοινωνίας) και να ενισχύσουν έτσι την 

τελική του αποτελεσματικότητα.  

Ο νέος κύκλος επικοινωνίας, να αξιοποιεί τη μέχρι τώρα επικοινωνιακή επένδυση, 

εντάσσοντάς την στη προσέγγιση του νέου κύκλου δράσεων. 

Αναλυτικότερα, οι στρατηγικοί στόχοι του νέου κύκλου επικοινωνίας είναι: 

• H εμπέδωση των θετικών χαρακτηριστικών, που έχουν επιτευχθεί από τη μέχρι 

τώρα επικοινωνία. 

• Η ένταξη των προτεινομένων δράσεων σε ένα συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο, 

που υπηρετεί την ενοποίηση των ενεργειών και διευκολύνει την κατανόηση της 

σημασίας τους. 

• Η μετάβαση σε μια προσέγγιση και φιλοσοφία πληροφόρησης και επεξήγησης, 

ώστε να εγγραφεί το σύνολο των δράσεων, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του 
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Προγράμματος, στη συνείδηση του μέσου πολίτη ως ένας θεμελιώδης 

συντελεστής ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της επιλέξιμης 

περιοχής,  

• Η σύνδεση των προοπτικών και των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του 

συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματος στη 

συλλογική συνείδηση των πολιτών  

• Κεντρικό στοιχείο της προτεινόμενης στρατηγικής επικοινωνίας του 

Προγράμματος,  που διαμορφώνει τη φιλοσοφία προσέγγισης και αντίληψης 

των ενεργειών, να είναι περισσότερη ενημέρωση και επεξήγηση. 

Η προσέγγιση επικοινωνίας του Προγράμματος να επιχειρήσει τη στροφή από τη 

διαφημιστική αντίληψη (όπου επικρατούν κώδικες εμπορικής επικοινωνίας) προς 

την ενημερωτική/ επεξηγηματική/ εκπαιδευτική προσέγγιση, που απαιτεί 

αντίστοιχους κώδικες. 

Η στροφή αυτή περιλαμβάνει:  

• Έμφαση στην πληροφόρηση 

• Αμεσότητα στις ενημερωτικές δράσεις 

• Επεξήγηση θέσεων 

• Νέο ύφος 

• Αντίστοιχη επιλογή Μέσων 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενοποίηση της επικοινωνίας, όσον 

αφορά στη μηνυματική ενοποίηση, που σκόπιμο είναι να περιλαμβάνει τόσο το 

ύφος όσο και το περιεχόμενο της επικοινωνίας (επεξηγηματικό ύφος με 

περιεχόμενο ουσίας, αντιληπτό από τον μέσο πολίτη και τα επιμέρους κοινά 

στόχους). 

Επίσης, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενοποίηση της εικόνας των επιμέρους 

παρεμβάσεων, που υλοποιούνται, με την προβολή της προόδου του Προγράμματος 

στο σύνολό του. 

Η οργάνωση της επικοινωνιακής στρατηγικής θα πρέπει να εξασφαλίζει τη 

μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος μέσα από τη συνέργεια, τη 

συμπληρωματικότητα, τη συνεκτικότητα, τη μέγιστη δυνατή ομοιογένεια και τη 

δυνατότητα συντονισμού και οικονομιών κλίμακας. 

Το Κοινό Στόχος της επικοινωνίας συγκροτείται από τις εξής ομάδες στην Ελλάδα 

και την Κύπρο: 

• Ευρύτερη ελληνική και κυπριακή κοινή γνώμη 
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• Δυνητικοί Τελικοί δικαιούχοι (εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση Προσκλήσεων) 
και Τελικοί Δικαιούχοι 

• Περιφερειακές και τοπικές Αρχές 

• Αρμόδιες δημόσιες Αρχές 

• Οικονομικοί φορείς και επαγγελματικές οργανώσεις 

• Κοινωνικοοικονομικοί εταίροι 

• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

• Φορείς υλοποίησης των έργων 

• Επί μέρους ομάδες πληθυσμού (νέοι, γυναίκες κ.α) 

• Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη 

Ειδικότερα για την επικοινωνία του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007 - 2013» 

⎯ Θα πρέπει να αναδειχθεί η περιφερειακή αλλά και η θεματική 
διάσταση του Προγράμματος.  

⎯ Θα πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος γενικής και αφηρημένης 
επικοινωνίας για την εξέλιξη του Προγράμματος. 

⎯ Θα πρέπει να αναδεικνύεται και να ενισχύεται η διάσταση της 
εξέλιξης του Προγράμματος στο χρόνο και η δυναμική, που αυτό 
διαμορφώνει. ως συντελεστής ανάπτυξης και προόδου. 

⎯ Θα πρέπει να  αξιοποιηθούν μέσα που διευκολύνουν και υπηρετούν 
την ενημερωτική δράση. 

 

1.4.4. Πληροφόρηση και δημοσιότητα μέχρι σήμερα 

Εκστρατεία ενημέρωσης και πληροφόρησης των αποτελεσμάτων του 

Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ/ Ελλάδα - Κύπρος και 

έναρξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - 

Κύπρος 2007 - 2013». Η εκστρατεία, ειδικά για την Προγραμματική Περίοδο 2007 

- 2013, αποτελείτο, μεταξύ άλλων, από τις ακόλουθες ενέργειες:  

α) Εναρκτήρια εκδήλωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής   

    Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007 - 2013» 

β) Καμπάνια ενημέρωσης για τη δημοσίευση των Προσκλήσεων στο πλαίσιο 

του Προγράμματος 

γ) Δημιουργία ιστοσελίδας του Προγράμματος  
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δ) Σχεδιασμός λογοτύπου του Προγράμματος και γραφιστικών εφαρμογών 

αυτού  

ε) Παραγωγή ενημερωτικών φυλλαδίων και λοιπού υλικού 

στ) Διοργάνωση δύο εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας 

Συνεργασίας (EC DAY) 2012 και 2013  

 

2. Το Αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου 

Το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας 

Αρχής για τον προσδιορισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής και την εφαρμογή 

του Επικοινωνιακού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013».  

 

2.1.  Το Αντικείμενο του Έργου 

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου του αναλαμβάνει: 

2.1.1. Τον προσδιορισμό της Επικοινωνιακής Στρατηγικής, σύμφωνα 

με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και με βάση το Επικοινωνιακό Σχέδιο 

του Προγράμματος, καθώς και την κατάρτιση, εξειδίκευση και 

εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, χρονικά 

κατανεμημένου και κοστολογημένου, με τεκμηριωμένη την 

αποτελεσματικότητα των προτάσεων σε σχέση με τους επιδιωκόμενους 

στόχους και τις ομάδες κοινού - στόχο (target groups) του Επικοινωνιακού 

Σχεδίου του Προγράμματος.  

Η Επικοινωνιακή Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας, που 

έχουν διάρκεια έως δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, 

εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και εφαρμόζονται σταδιακά στη 

βάση σχετικών προτάσεων εξειδίκευσής τους, που υποβάλλονται για 

έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Στο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας, αλλά και για κάθε άλλη ενέργεια, θα 

περιγράφεται τι θεωρείται επιτυχία της αποτελεσματικότητας της ενέργειας, 

μετρούμενη με ποσοτικοποιημένα κριτήρια. Μετά την ολοκλήρωση της 

ενέργειας θα γίνεται αποτίμηση (από τον Ανάδοχο του παρόντος έργου) 

των αποτελεσμάτων και θα συγκρίνονται με τους τεθέντες στόχους. 

Κατά την κατάρτιση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, θα 

πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Η σαφήνεια των στόχων και του επικοινωνιακού μείγματος, που θα 

εφαρμοσθεί, 
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• Η ομοιογένεια και η συνέργια των προτεινομένων ενεργειών, 

• Η χρήση σταθερών εικαστικών και λεκτικών στοιχείων και μηνυμάτων, 

• Η εμπλοκή-συμμετοχή του κοινού στις προτεινόμενες ενέργειες και όχι 

η παθητική προσέγγισή του, 

• Η σύνδεση με τη σύγχρονη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα 

της επιλέξιμης περιοχής, 

• Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας και της 

πληροφόρησης,  

• Η αξιοποίηση καλών πρακτικών υλοποίησης παρόμοιων έργων από άλλα 

συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας θα περιλαμβάνει την 

αξιοποίηση όλων των ενεργειών επικοινωνίας σε επίπεδο Αξόνων 

Προτεραιότητας και στρατηγικών επίτευξης των στόχων του Προγράμματος.  

Η εκπόνηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσεων 

Επικοινωνίας αποτελούν μέρος του αντικειμένου του Αναδόχου, που δεν 

αμείβεται ξεχωριστά και καλύπτεται από την αμοιβή, που λαμβάνει κατά τη 

φάση υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών, οι οποίες περιλαμβάνονται στο 

Σχέδιο Δράσεων και εγκρίνονται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2.1.2. Το σχεδιασμό και υλοποίηση των ενεργειών, που θα περιλαμβάνονται 

στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας. Όπως προαναφέρθηκε, κάθε 

προτεινόμενη ενέργεια τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ως κατηγορίες ενεργειών αναφέρονται: 

• Προωθητικές ενέργειες (οργάνωση εκδηλώσεων, ειδικά 

γεγονότα, εκθέσεις, κλπ). 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για κάθε ενέργεια – και ανεξάρτητα αν 

υλοποιείται από τον ίδιο ή από τρίτους - αναλυτική πρόταση για το 

περιεχόμενο, το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο υλοποίησης. Ιδιαίτερη 

έμφαση πρέπει να δοθεί στην τελική εκδήλωση του Προγράμματος. 

Όταν η ενέργεια αναλαμβάνεται από τρίτους, αυτοί αποτελούν 

υπεργολάβους του Αναδόχου, αμείβονται από αυτόν και η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντί τους (βλ. και 2.1.3 κατωτέρω). Στο 

πλαίσιο αυτό, αν η υλοποίηση πραγματοποιηθεί από τρίτους-

υπεργολάβους η διαδικασία έγκρισής τους είναι η ακόλουθη: Ο 

Ανάδοχος, υποβάλλει λεπτομερή πρόταση προδιαγραφών και 

τεκμηριωμένη πρόταση για τους τρίτους-υπεργολάβους, που θα 
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κληθούν να εκτελέσουν για λογαριασμό του μέρος του έργου. Η 

πρόταση θα πρέπει να τηρεί σε ότι αφορά στο κόστος τις τιμές, που 

έχουν υποβληθεί από τους ονοματισμένους υπεργολάβους στο πλαίσιο 

της παρούσας διακήρυξης. Καθώς οι ενέργειες, που θα υλοποιηθούν 

στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, δεν είναι γνωστές στην παρούσα 

φάση, η Αναθέτουσα Αρχή διαπραγματεύεται με τον Ανάδοχο και τους 

υπεργολάβους, τις προτάσεις που υποβάλλονται. 

Οι ενέργειες αυτές χρεώνονται – για συγκεκριμένα είδη ενδεικτικών 

δαπανών - με βάση κατάλογο, που παρατίθεται παρακάτω. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον κατάλογο αυτό 

αναγράφοντας τις τιμές τους, καθώς και τον συνεργαζόμενο για το 

συγκεκριμένο έργο υπεργολάβο κατά περίπτωση. 

Στις περιπτώσεις που προκρίνεται μια ενέργεια, για την οποία δεν είχε 

προβλεφθεί υπεργολάβος του Αναδόχου και συνεπώς σχετικός 

τιμοκατάλογος δαπανών με την παρούσα προσφορά, ο Ανάδοχος 

διατυπώνει προδιαγραφές της ενέργειας και προτείνει τουλάχιστον τρεις 

υποψηφίους υπεργολάβους για την υποβολή κλειστών προσφορών. Η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διευρύνει τον κατάλογο των 

εταιρειών, που προσκαλούνται από τον Ανάδοχο να υποβάλλουν 

προσφορά. Στη συνέχεια, εφόσον η πρόταση εγκριθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος προσκαλεί τους υποψηφίους να 

υποβάλουν τις προσφορές τους σε τακτή προθεσμία και σε 

σφραγισμένους φακέλους. Οι φάκελοι των προσφορών 

αποσφραγίζονται παρουσία εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής. Για 

την ανάθεση του έργου αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από 

σχετική εισήγηση του Αναδόχου. 

Στην περίπτωση που η ενέργεια προτείνεται να αναληφθεί από τον ίδιο 

τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα -εφόσον το 

κρίνει σκόπιμο- να ζητήσει την υποβολή σχετικών προσφορών και από 

τρίτους. 

H αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογίζεται ως ποσοστό (%) στο τελικό 

κόστος εφόσον η ενέργεια πραγματοποιείται από τρίτους. 

• Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα μέσα και 

ραδιόφωνο).  

Για τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής ο Ανάδοχος υποβάλει 

τεκμηριωμένη αναλυτική πρόταση (Media Plan), συμπεριλαμβανομένου 

και του κόστους, με την επιλογή του χρόνου, των μέσων κλπ, η οποία 
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τίθεται υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Για τη διαμόρφωση του Media Plan, ο Ανάδοχος εφαρμόζει τα 

προβλεπόμενα στα άρθρα 6 και 7 του ΠΔ 261/97 σχετικά με την 

επιλογή των μέσων και συνεκτιμώντας το κόστος και την απήχηση του 

κάθε μέσου. Στα επιλεγόμενα μέσα θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

τουλάχιστον οι δύο επιχειρήσεις κάθε ίδιας κατηγορίας μέσων 

ενημέρωσης (τύπος και ραδιόφωνο) που συγκεντρώνουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του Άρθρου 6 του ΠΔ 

261/97.  

Σημειώνεται ότι η κατανομή του ποσοστού της προϋπολογισθείσης 

δαπάνης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης (ΜΜΕ), θα επιμεριστεί υποχρεωτικά σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο ΠΔ 261/97 και συγκεκριμένα:  

 Έντυπα Μέσα (εφημερίδες, περιοδικά): ποσοστό τουλάχιστον 40%, 

εκ του οποίου ποσοστό τουλάχιστον 30% θα χρησιμοποιηθεί για την 

υλοποίηση του προγράμματος μέσω περιφερειακών εντύπων μέσων. 

 Ραδιόφωνο: ποσοστό τουλάχιστον 10%, εκ του οποίου ποσοστό 

τουλάχιστον 30% θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του 

προγράμματος μέσω περιφερειακών ραδιοφωνικών σταθμών. 

Η αμοιβή του Αναδόχου υπολογίζεται ως ποσοστό (%) επί των δαπανών 

των μέσων και μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως εκπτώσεων. 

• Δημιουργικές προτάσεις και παραγωγές  

Το υλικό αυτό χρεώνεται σε ότι αφορά στο δημιουργικό –για 

συγκεκριμένα είδη δαπανών- με βάση κατάλογο, που παρατίθεται 

παρακάτω. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον κατάλογο αυτό 

αναγράφοντας τις τιμές τους. 

Για τα είδη δαπανών δημιουργικού, που δεν περιλαμβάνονται στον 

κατάλογο και που θα χρειαστεί κατά την εκτέλεση του έργου να 

πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο, το κόστος θα προκύπτει ύστερα 

από σχετική πρόταση και αποδοχή της από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε ότι αφορά στις παραγωγές ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης 

και ανάθεσης που περιγράφηκε και για τις Προωθητικές Ενέργειες 

προηγούμενα και συγκεκριμένα: 

Στο πλαίσιο αυτό, αν η υλοποίηση πραγματοποιηθεί από τρίτους-

υπεργολάβους, η διαδικασία έγκρισής τους είναι η ακόλουθη. Ο 
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Ανάδοχος, υποβάλλει λεπτομερή πρόταση προδιαγραφών και 

τεκμηριωμένη πρόταση για τους τρίτους-υπεργολάβους, που θα 

κληθούν να εκτελέσουν για λογαριασμό του μέρος του έργου. Η 

πρόταση θα πρέπει να τηρεί σε ό,τι αφορά στο κόστος τις τιμές, που 

έχουν υποβληθεί από τους ονοματισμένους υπεργολάβους στο πλαίσιο 

της παρούσας διακήρυξης. Καθώς οι ενέργειες, που θα υλοποιηθούν 

στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου δεν είναι γνωστές στην παρούσα 

φάση, η Αναθέτουσα Αρχή διαπραγματεύεται με τον Ανάδοχο και τους 

υπεργολάβους, τις προτάσεις, που υποβάλλονται. 

Οι ενέργειες αυτές χρεώνονται –για συγκεκριμένα είδη ενδεικτικών 

δαπανών- με βάση κατάλογο, που παρατίθεται παρακάτω. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον κατάλογο αυτό, 

αναγράφοντας τις τιμές τους καθώς και τον συνεργαζόμενο για το 

συγκεκριμένο έργο υπεργολάβο κατά περίπτωση. 

Στις περιπτώσεις που προκρίνεται μια ενέργεια, για την οποία δεν είχε 

προβλεφθεί υπεργολάβος του Αναδόχου και συνεπώς σχετικός 

τιμοκατάλογος δαπανών με την παρούσα προσφορά, ο Ανάδοχος 

διατυπώνει προδιαγραφές της ενέργειας και προτείνει τουλάχιστον τρεις 

υποψηφίους υπεργολάβους για την υποβολή κλειστών προσφορών. Η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διευρύνει τον κατάλογο των 

εταιρειών, που προσκαλούνται από τον Ανάδοχο να υποβάλλουν 

προσφορά. Στη συνέχεια, εφόσον η πρόταση εγκριθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος προσκαλεί τους υποψηφίους να 

υποβάλουν τις προσφορές τους σε τακτή προθεσμία και σε 

σφραγισμένους φακέλους. Οι φάκελοι των προσφορών 

αποσφραγίζονται παρουσία εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής. Για 

την ανάθεση του έργου αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από 

σχετική εισήγηση του Αναδόχου. 

Στην περίπτωση που η ενέργεια προτείνεται να αναληφθεί από τον ίδιο 

τον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα -εφόσον το 

κρίνει σκόπιμο- να ζητήσει την υποβολή σχετικών προσφορών και από 

τρίτους. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογίζεται ως ποσοστό στο τελικό κόστος 

εφόσον η ενέργεια πραγματοποιείται από τρίτους. 

• Άλλες ενέργειες (Έμμεση Επικοινωνία, Νέα μέσα, Δημιουργία 

και λειτουργία δικτύου πολλαπλασιαστών πληροφόρησης κλπ) 

Κατά την υποβολή προτάσεων από τον Ανάδοχο για την αξιοποίηση 



Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας  «Ελλάδα – Κύπρος  2007- 2013» 

 - 15 - 

τέτοιου είδους ενεργειών, που εκτιμάται ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

στο πλαίσιο προσδιορισμού και υλοποίησης της επικοινωνιακής 

προβολής του Προγράμματος, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ο καινοτόμος 

και πρωτοποριακός χαρακτήρας τους, καθώς και η αποτελεσματικότητά 

τους σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους. 

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία έγκρισης και ανάθεσης, που 

περιγράφηκε για περιπτώσεις που δεν προβλέπεται συγκεκριμένος 

υπεργολάβος, και συμπλήρωση τιμοκατάλογου δαπανών. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογίζεται ως ποσοστό στο τελικό 

κόστος, εφόσον η ενέργεια πραγματοποιείται από τρίτους. 

2.1.3. Στην περίπτωση που η υλοποίηση μιας από τις παραπάνω ενέργειας 

αναλαμβάνεται από τρίτους, η αμοιβή σε αυτούς καταβάλλεται από τον 

Ανάδοχο. Τα σχετικά τιμολόγια (όπου ως πελάτης αναφέρεται το όνομα της 

Αναθέτουσας Αρχής) συνοδεύουν το αντίστοιχο τιμολόγιο, που κάθε φορά 

εκδίδεται από τον Ανάδοχο κατά την πληρωμή του από την Αναθέτουσα 

Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι των τρίτων. 

 

3.  Παραδοτέα – Τρόπος υλοποίησης  

Το προαναφερθέν συνολικό αντικείμενο του έργου του αναδόχου, το οποίο 

συνίσταται στην εξειδίκευση και υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και 

του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας καθώς και στην υποστήριξη της Αναθέτουσας 

Αρχής κατά την υλοποίηση του έργου, τηρώντας τις ειδικές απαιτήσεις του έργου 

και στη βάση των προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης, εκτελείται ως 

ακολούθως: 

Μετά την επιλογή του ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποβολή κατά τα ανωτέρω: 

• του Σχεδίου Επικοινωνιακής Στρατηγικής με βάση τις οδηγίες της Αναθέτουσας 

Αρχής, το Επικοινωνιακό Σχέδιο του Προγράμματος και τις ανάγκες του έργου 

• του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, που υλοποιεί την πιο πάνω Επικοινωνιακή 

Στρατηγική 

• την υλοποίηση των τελικά προκρινόμενων ενεργειών με βάση τις προτάσεις 

που υποβάλει ο Ανάδοχος και εγκρίνει η Αναθέτουσα Αρχή, όπως περιγράφηκε 

προηγούμενα 

• τη συνεχή υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την υλοποίηση του 

συνολικού έργου  

Το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας είναι δυνατό να αναθεωρείται και επικαιροποιείται 

με βάση την πορεία εξέλιξης και αξιολόγησης του Προγράμματος, αλλά σε κάθε 



Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας  «Ελλάδα – Κύπρος  2007- 2013» 

 - 16 - 

περίπτωση τηρώντας τις προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στην 

παρούσα. 

Αναλυτικότερα, πριν την υλοποίηση κάθε ενέργειας ο ανάδοχος υποβάλλει -όπως 

αναφέρθηκε και προηγούμενα- ολοκληρωμένη πρόταση υλοποίησής της με 

αναλυτική περιγραφή της, τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς της, ανάλυση και 

τεκμηρίωση του κόστους και -στην περίπτωση ανάληψης της ενέργειας από 

τρίτους- προδιαγραφές παραδοτέων, εκτιμώμενο κόστος, χρονοδιάγραμμα, μέσα 

υλοποίησης και ενδεχομένως άλλες αναγκαίες κατά περίπτωση λεπτομέρειες. 

Η απόφαση της υλοποίησης ή μη της προτεινόμενης ενέργειας λαμβάνεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο Ανάδοχος υποβάλλει επίσης περιοδικές αναφορές οικονομικής εξέλιξης, 

υλοποίησης και αξιολόγησης του έργου που υλοποιεί καθώς και αναλυτικούς 

απολογισμούς, όταν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι επιλεγείσες δράσεις επικοινωνίας θα υλοποιηθούν αναλογικά στην Ελλάδα και 

την Κύπρο, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος.  

 

4.  Διάρκεια του Έργου 

Το έργο του αναδόχου άρχεται από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί έως 

τη λήξη του Προγράμματος, ήτοι έως 31/12/2015. Η διάρκεια του έργου δύναται 

να παραταθεί έως 6 μήνες με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής, στην 

περίπτωση μη εξάντλησης του προϋπολογισμού του έργου μέχρι την 

προβλεπόμενη λήξη και χωρίς αύξηση αυτού.  

 

5. Προϋπολογισμός του Έργου – Αμοιβή του Αναδόχου 

Ο προϋπολογισμός του Έργου είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00€), κατ’ 

ανώτατο όριο, πλέον του Φ.Π.Α. 

Για την κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μέσων 

ενημέρωσης καθώς και τη συμμετοχή περιφερειακών μέσων θα τηρηθούν τα όρια 

των ποσοστών και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Π.Δ. 261/97. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο 

αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να 

μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου, εφ’ όσον κρίνει κάτι 

τέτοιο σκόπιμο και χωρίς αιτιολόγηση. 

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του 

παραπάνω συνολικού προϋπολογισμού ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός 

του για το υπόλοιπο ποσό.  
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Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού πριν τη λήξη της 

σύμβασης η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για τον εργοδότη. 

 

6. Όροι πληρωμής 

Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της  

αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύμβασης, με 

το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και οι 

πραγματοποιηθείσες δαπάνες για την υλοποίησή της. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον 

ανάδοχο. 

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα 

παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες 

οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές 

εγκυκλίους.  
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ AΝΑΘΕΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο παρών ανοικτός διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τον 

προσδιορισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή του 

επικοινωνιακού σχεδίου δράσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007 - 2013», με βάση τις 

διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και 

διαχείριση των αντίστοιχων πόρων», όπως ισχύει, την Α.Π. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 

(ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑΑΠ και τους κάτωθι γενικούς και 

ειδικούς όρους.   

 

1.    Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

1.1.       Δικαίωμα συμμετοχής 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, καθώς και ένωση προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμός 

ή κοινοπραξία, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, 

που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή σε τρίτες 

χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας 

με την ΕΕ, και δραστηριοποιείται νόμιμα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών 

με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.  

Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: 

.  Οι ενώσεις συγκροτούνται με αποφάσεις όλων των μελών τους (εταίρων της 

ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις 

των μελών τους, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέρους σε αυτές. Μεταξύ 

άλλων ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης. 

. Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις υποβάλλουν κοινή Προσφορά εκπροσωπούμενες από 

Νόμιμο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα 

αρμόδια διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Στην 

προσφορά αναγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των μελών 

της, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους, καθώς και το μέλος που θα είναι 

επικεφαλής αυτών. 

.  Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - 

ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
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εκτέλεσης της Σύμβασης. 

Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν Προσφορά. Υποχρεούνται, όμως, να το πράξουν σε 

περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και 

εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

.  Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα μέλος αυτών να 

διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1.2 του Β’ Μέρους ους της παρούσας. 

.  Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε 

περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα 

ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το 

διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν. 

Β.  Κάθε υποψήφιος μπορεί να αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, εάν ο ίδιος ή σε 

περίπτωση που πρόκειται για ένωση προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση 

οικονομικός φορέας: 

α) έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, 

β) βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση, 

γ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση, 

δ) έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά στην 

επαγγελματική του διαγωγή, 

ε) έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε 

τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή, 

στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλιση, 

ζ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων 

και τελών, 

η) είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεως υποβολής 

πληροφοριών. 

Θα αποκλεισθεί επίσης: 

α) Ο υποψήφιος/ διαγωνιζόμενος που δεν έχει υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που 
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προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, ή/και έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από 

τις αναφερόμενες στην παρούσα διακήρυξη. 

β) Ο υποψήφιος/ διαγωνιζόμενος που δεν έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα 

επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα. 

γ) Ο υποψήφιος/ διαγωνιζόμενος που έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς για 

προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

δ) Ο   υποψήφιος/ διαγωνιζόμενος που έχει απολέσει το δικαίωμα να συμμετέχει σε 

δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠ∆∆ ή φορέα του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

ε) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

στ) Οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

ζ) Τα νομικά πρόσωπα, ο εκπρόσωπος των οποίων δεν έχει προσκομίσει κατά την 

υποβολή της προσφοράς το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης. 

η) Ο υποψήφιος/ διαγωνιζόμενος που υποβάλει προσφορά μόνο για τμήμα του Έργου. 

θ) Οι ενώσεις/ κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν προσκομίζουν 

συμφωνητικό μεταξύ των μελών τους, το οποίο θα αφορά το συγκεκριμένο έργο. 

 

1.2.       Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, 

εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στους τομείς της 

διαφήμισης, προβολής, ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων με το περιεχόμενο του 

παρόντος έργου και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. 

Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή 

κοινοπραξίες αυτών, που υποβάλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν διαφημιστικές 

ή άλλες συναφείς δραστηριότητες και να μπορούν να επιλεγούν ως Ανάδοχοι 

διαφημιστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του 

άρθρου 2 του ΠΔ 261/97 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της 

παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3688/2008. 

 

2. Προσφορές 

2.1.       Προθεσμία Υποβολής Προσφορών 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 4 Ιουλίου 2014 και ώρα 16.00. Μετά 

την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή 

διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή 
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Αξιολόγησης Προσφορών. Αντιπροσφορές,  

 

2.2. Σύνταξη Προσφορών 

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 

Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στα Σημεία 2.5, 2.6 και 

2.7 της παρούσης.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 

και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράφει την τυχόν 

διόρθωση και να μονογράφει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. 

Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου, εναλλακτικές προσφορές και 

αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

 
2.3. Υποβολή Προσφορών 

— Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», Λ. 

Γεωργικής Σχολής 65, 57001, Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 4 Ιουλίου 2014 και μέχρι 

ώρα 16.00. Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία». 

— Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω: 

1. ΕΛΤΑ 

2. Ταχυμεταφορών 

3. Εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων 

Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην ανωτέρω 

υπηρεσία  έως την καταληκτική ημερομηνία 4 Ιουλίου 2014 και ώρα 16.00. 

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα 

ερωτήματά τους έως την 24 Ιουνίου 2014 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις afilatos@mou.gr, tchatzikonstantinou@mou.gr ή με 

τηλεομοιοτυπία στους αριθμούς 2310 024078, 2310 469602, με την ένδειξη   υπ 'όψη  

κ. Αστέριου Φυλάτου ή κ. Θεμιστοκλή Χατζηκωνσταντίνου. 

Η Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για την Αξιολόγηση των Προσφορών μπορεί να ζητήσει 



Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας  «Ελλάδα – Κύπρος  2007- 2013» 

 - 22 - 

διευκρινίσεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, των άρθρων 2.5, 

2.6 και 2.7 και οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να προβούν στην παροχή 

διευκρινίσεων μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 

προς αυτούς του σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. Σε 

περίπτωση που οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δεν προσκομισθούν 

κατά τον προσήκοντα τρόπο και εντός της παραπάνω προθεσμίας, η προσφορά 

απορρίπτεται από την Επιτροπή. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από τον υποψήφιο 

ανάδοχο λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

ζητήθηκαν. 

- Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την 

επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

Προσφορά 

Ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του Έργου 

«Προσδιορισμός επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή επικοινωνιακού 

σχεδίου δράσης προβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2007-2013». 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

Λ. Γεωργικής Σχολής 65 , 57001, Θεσσαλονίκη (2ος'Οροφος) 

Ημερομηνία Προσφοράς: (ημερομηνία) 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή από το πρωτόκολλο» 

 

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

- Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην 

οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο φορέας ή ή ένωση φορέων που υποβάλλει την 

προσφορά. 

- Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους 

φακέλους: 

1. Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο, 

τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Σημείο 2.5.  

2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα 

αντίγραφο, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στο Σημείο 2.6.  

3. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος επί ποινή 
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αποκλεισμού και περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των 

συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται στο Σημείο 

2.7. 

∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία 4 Ιουλίου 2014 και μέχρι ώρα 16.00. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται 

αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων 

της Πρόσκλησης. 

 

2.4 Ισχύς των προσφορών 

Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 150 ημερολογιακές ημέρες από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει 

παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. 

 

2.5 Περιεχόμενα φακέλου «∆ικαιολογητικά» 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, στον 

υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά στην Ελληνική 

γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης 

του έργου. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. Ειδικότερα, ο 

υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: 

1. Επικαιροποιημένο καταστατικό του φορέα ή οιαδήποτε στοιχείο από το οποίο να 

προκύπτει το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας του (π.χ. βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από αρμόδια ∆ημόσια Αρχή, ΦΕΚ Σύστασης της εταιρείας όπου απαιτείται 

κ.α). 

2. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο 

ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό τα 

κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό 

με τον διαγωνισμό, έγγραφο. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι έως και την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: 

(α) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή 

επαγγελματική ένωση, 

(β) η   προσφορά   συντάχθηκε   σύμφωνα   με   τους   όρους  της   παρούσας 

πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση, 

(γ) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, 

(δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 
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(ε) είναι φορολογικά ενήμερος, 

(στ) είναι ασφαλιστικά ενήμερος, 

(ζ) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα και δεν βρίσκεται σε κάποια νομική 

κατάσταση από τις αναφερόμενες στην παρ. 1.1. Β. 

4. Κατάλογος με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου, η οποία θα πρέπει 

να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση παρόμοιων έργων / 

υπηρεσιών στα ακόλουθα τουλάχιστον αντικείμενα: 

• σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων 

σε έργα αναλόγου μεγέθους και εύρους του παρόντος, 

• σχεδιασμό, παραγωγή και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, όπως 

ενημερωτικές εκδόσεις, διαφημιστικά έντυπα, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 

παραγωγές, 

• σχεδιασμό και υλοποίηση δημοσιότητας και προβολής στα Μαζικά Μέσα 

Ενημέρωσης, 

• σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών ενεργειών και άμεσης 

επικοινωνίας με το κοινό,  

• σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω 

ενεργειών και 

• υποστήριξη φορέων στο σχεδιασμό, εφαρμογή, διαχείριση, αξιολόγηση 

συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία προγραμμάτων. 

Κάθε υποψήφιος ορίζει τον Υπεύθυνο-Συντονιστή που θα ηγηθεί της ομάδας έργου. Ο 

Υπεύθυνος θα πρέπει να έχει τις γνώσεις, την εμπειρία και το κύρος για να καθοδηγήσει 

και να συντονίσει το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο.  

5. Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών. Στα βιογραφικά θα πρέπει να 

αποτυπώνεται σαφώς η συμμετοχή και ο ρόλος του στελέχους σε αναλόγου φύσεως και 

μεγέθους έργα. 

Εάν τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντα, 

υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει 

συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος 

έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

6. Κατάλογος με τους προτεινόμενους από τον προσφέροντα υπεργολάβους, οι 

οποίοι θα αναλάβουν στην περίπτωση κατακύρωσης του έργου, συγκεκριμένες εργασίες 

τρίτων (διοργάνωση προωθητικών ενεργειών, παραγωγές, εκτυπώσεις κλπ). 

7. Απόφαση του οργάνου ή προσώπου που νόμιμα δεσμεύει τον υπεργολάβο η οποία 

θα αναφέρει:  

• το τμήμα του έργου για την εκτέλεση του οποίου δεσμεύεται ο υπεργολάβος, 

• τη δέσμευση του υπεργολάβου για τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, 
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• ότι δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα διεκδίκησης αμοιβής από την Αναθέτουσα 

Αρχή, και 

• ότι έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται. 

Στην περίπτωση που υπεργολάβος είναι φυσικό πρόσωπο προσκομίζεται για τη 

πλήρωση του παρόντος Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα δηλώνει τα ζητούμενα παραπάνω 

σημεία. 

Αντικατάσταση των μελών της ομάδας έργου κατά την διάρκεια της σύμβασης μπορεί 

να γίνει μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και εφ’ όσον 

γνωστοποιηθεί έγκαιρα. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

την αλλαγή οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας Έργου, με άλλο στέλεχος αντίστοιχης 

τεχνογνωσίας και εμπειρίας. 

Αντικατάσταση Υπεργολάβου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει 

μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, κάθε συμμετέχων στην ένωση υποχρεούται να 

προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 

Επισημαίνεται ότι κάθε υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται κατά τα ως άνω 

προβλεπόμενα θα πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένη ως προς το γνήσιο της 

υπογραφής του δηλούντα. 

 

2.6.       Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των 

οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: 

1. Πρόταση μεθοδολογίας - προσέγγισης του Έργου  

2. Οργάνωση-Διοίκηση του έργου 

 

2.6.1.   Πρόταση μεθοδολογίας – προσέγγισης του Έργου 

Η Ενότητα «Πρόταση Μεθοδολογίας – προσέγγισης του Έργου» περιέχει αναλυτική 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να 

προσεγγίσει το έργο. Η πρόταση αναφέρεται αναλυτικά στα παρακάτω: 

A.  Ενδεικτικός Προσδιορισμός Επικοινωνιακής Στρατηγικής  

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ενδεικτική πρόταση που περιλαμβάνει, προσδιορισμό της 

Επικοινωνιακής Στρατηγικής. Η ενδεικτική αυτή πρόταση θα πρέπει να έχει χρονικό 

ορίζοντα διετίας. 

Β. Ενδεικτική Πρόταση & Εξειδίκευση του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης  
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Με βάση το παραπάνω, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ενδεικτική πρόταση 

Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης και υλοποίησης του έργου, με ποσοστιαία κατανομή 

των ενεργειών και χρονικά κατανεμημένου.  

Στη διαμόρφωση της πρότασής τους οι υποψήφιοι λαμβάνουν υπόψη ότι το ποσοστό 

του συνολικού προϋπολογισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των Μέσων θα 

είναι τουλάχιστον 70%.  

Περιλαμβάνει επίσης Πίνακα χρήσης των Μέσων (Media Plan) με αναφορά ανά Μέσο 

της ενέργειας, του χρόνου προτεινόμενης υλοποίησης, και του ποσοστού του 

συνολικού προβλεπόμενου προϋπολογισμού του έργου.  

Γ.  Ενδεικτική Πρόταση προσέγγισης και υλοποίησης του προτεινόμενου 

Σχεδίου Δράσης. 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ενδεικτική πρόταση εφαρμογής για τις κατηγορίες ενεργειών 

που περιγράφονται στο σημείο 2 του Α’ Μέρους – Αντικείμενο του Έργου. 

Συγκεκριμένα, για κάθε κατηγορία και χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα 

παραδείγματα/εναλλακτικές επιλογές, παρουσιάζουν κατά περίπτωση: 

1. Περιγραφή της προτεινόμενης ενέργειας και του τρόπου εφαρμογής της 

2. Ενδεικτικές δημιουργικές προτάσεις (ιδέα, concept, slogan, εφαρμογές σε 

καταχωρίσεις, ραδιοφωνικά spots κα). 

 

2.6.2. Οργάνωση – Διοίκηση του Έργου 

Η ενότητα «Οργάνωση – Διοίκηση του Έργου περιλαμβάνει»: 

1. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα 

εμπλακούν στο έργο. 

2. Συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά 

στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου 

και εξειδικευμένων συνεργατών / συμβούλων. Στον εν λόγω Πίνακα θα πρέπει να 

γίνεται σαφής η ομάδα στελεχών που θα απασχοληθεί για την παραγωγή των επί 

μέρους παραδοτέων αντικειμένων ή πακέτων εργασιών του έργου. 

Για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπιμη η παρουσίαση διακριτών πινάκων για επί 

μέρους παραδοτέα ή πακέτα εργασιών που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει 

αναγκαία: 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ & 

ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
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Εταιρεία : 

Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Καθήκοντα 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

όπου: 

• Στη στήλη "Στέλεχος" συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός προτεινόμενου 

στελέχους της ομάδας έργου. 

• Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα " συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα 

με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας. 

• Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε 

στέλεχος της ομάδας έργου και της ομάδας συμβούλων κατ΄ αντιστοιχία με την 

πρόταση προσέγγισης του θέματος. 

 

2.7.       Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει συμπληρωμένα και 

υπογεγραμμένα τα ακόλουθα: 

Α. Έντυπο Προσδιορισμού ποσοστού αμοιβής ανά κατηγορία ενέργειας και 

της (στην περίπτωση των Μέσων) επιτυγχανόμενης ελάχιστης 

έκπτωσης. 

1. Για τις πάσης φύσεως προωθητικές ενέργειες που αναλαμβάνονται από 

τρίτους/υπεργολάβους η αμοιβή του προσφέροντος υποψήφιου Αναδόχου θα 

ανέρχεται σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] του καθαρού 

ποσού προ ΦΠΑ. Για προωθητικές ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από 

τον ίδιο τον Ανάδοχο καταβάλλεται το σχετικό –εγκεκριμένο κάθε φορά από 

την Αναθέτουσα Αρχή- κόστος χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου. 

2. Για τις ενέργειες προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) ο 

προσφέρων υποψήφιος ανάδοχος δεσμεύεται για μέση ελάχιστη 

επιτυγχανόμενη από τον ίδιο έκπτωση και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας 
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Αρχής ως εξής: 

α. για τα έντυπα (εφημερίδες – περιοδικά): ποσοστό …… (…)% 

[ολογράφως και αριθμητικώς] του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ επί του 

επίσημου τιμοκαταλόγου των Μέσων, όπως αυτός έχει κατατεθεί στην 

αρμόδια ΔΟΥ.  

β. για το ραδιόφωνο: ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] του 

καθαρού ποσού προ ΦΠΑ επί του επίσημου τιμοκαταλόγου των Μέσων, 

όπως αυτός έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ  

Σημειώνεται ότι στις ενδεχόμενες περιπτώσεις που στον επίσημο 

τιμοκατάλογο του Μέσου προβλέπεται διαφορετική τιμή για φορείς 

του Δημοσίου η οποία είναι υψηλότερη της γενικής τιμολογιακής 

πολιτικής που ισχύει για τους πελάτες του Μέσου, η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν θα κάνει αποδεκτή τέτοια διαφοροποίηση και η έκπτωση θα 

πρέπει να εφαρμόζεται επί της ισχύουσας τιμής του Μέσου χωρίς την 

διάκριση σε βάρος του Δημοσίου. 

Για τις ενέργειες προβολής στα ΜΜΕ η αμοιβή του προσφέροντος υποψήφιου 

ανάδοχου θα ανέρχεται: 

α. για τα έντυπα (εφημερίδες – περιοδικά): σε ποσοστό …… (…)% 

[ολογράφως και αριθμητικώς] του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ και μετά τις 

εκπτώσεις επί του επίσημου τιμοκαταλόγου των Μέσων, όπως αυτός έχει 

κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.  

β. για το ραδιόφωνο: σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] 

του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ και μετά τις εκπτώσεις επί του επίσημου 

τιμοκαταλόγου των Μέσων, όπως αυτός έχει κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. 

3. Για τις πάσης φύσεως παραγωγές που αναλαμβάνονται από 

τρίτους/υπεργολάβους η αμοιβή του Αναδόχου θα ανέρχεται σε ποσοστό …… 

(…)% [ολογράφως και αριθμητικώς] του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ. 

 Για παραγωγές που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο 

καταβάλλεται το σχετικό –εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα 

Αρχή- κόστος χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου. 

4. Για άλλες ενέργειες που αναλαμβάνονται από τρίτους/υπεργολάβους η 

αμοιβή του Αναδόχου θα ανέρχεται σε ποσοστό …… (…)% [ολογράφως και 

αριθμητικώς] του καθαρού ποσού προ ΦΠΑ. 

 Για ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν από τον ίδιο τον Ανάδοχο 

καταβάλλεται το σχετικό–εγκεκριμένο κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή- 

κόστος χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου. 

5. Η εκπόνηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου 
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Δράσεων Επικοινωνίας αποτελούν μέρος του αντικειμένου του Αναδόχου 

που δεν αμείβεται ξεχωριστά και καλύπτεται από την αμοιβή του που 

υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω, κατά τη φάση σχεδιασμού και υλοποίησης 

των επιμέρους ενεργειών που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσεων και 

εγκρίνονται κάθε φορά από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

       Για το διαγωνιζόμενο 

      ……………………………………………………. 

       Σφραγίδα και Υπογραφή 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Περιοδικά   

    Περιγραφή 

Τιμή 

€/Μονάδα 

Ολοσέλιδη 4χρ.   

Σαλόνι 4χρ.   

Ημισέλιδη 4χρ.   

Ολοσέλιδη Α/Μ   

Σαλόνι Α/Μ   

Ημισέλιδη Α/Μ   

  

  

2. Εφημερίδες   

    Περιγραφή 

Τιμή 

€/Μονάδα 

Στήλη μέχρι 50 χιλ.  4χρ.   

Στήλη από 51 χιλ. έως 120 χιλ.  4χρ.   

Στήλη πάνω από 120 χιλ.  4χρ.   

Σαλόνι  4χρ.   

Στήλη μέχρι 50 χιλ.  Α/Μ   

Στήλη από 51 χιλ. έως 120 χιλ.  Α/Μ   

Στήλη πάνω από 120 χιλ. Α/Μ   

Σαλόνι  Α/Μ   
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3. Έντυπα-CD   

    Περιγραφή 

Τιμή 

€/Μονάδα 

Εξώφυλλο   

Μονόφυλλο   

Δίπτυχο   

Τρίπτυχο   

16σέλιδο   

Μακέτα ανά σελίδα πολυσέλιδου εντύπου   

Folder   

Ροζέτα CD   

Μακέτα ανά σελίδα  CD   

  

  

4. Εξωτερική διαφήμιση   

    Περιγραφή 

Τιμή 

€/Μονάδα 

Αφίσα (12φυλλη)   

Αφίσα (24φυλλη)   

Αφίσα 68Χ48  4χρ.   

Αφίσα 68Χ48  Α/Μ   

PISA   

Αφίσα στάσεων, στέγαστρα, ρακέτες   

  

  

5. Οπτικοακουστικά μέσα   

    Περιγραφή 

Τιμή 

€/Μονάδα 

Σενάρια ραδιοφώνου   

  

  

  

6. Internet   

    Περιγραφή 

Τιμή 

€/Μονάδα 

Παραγωγή Internet banner (600X800)   

 

 ΣΥΝΟΛΟ Β.  
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Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε μία μονάδα μέτρησης για το κάθε είδος (π.χ. 1 

ολοσέλιδη, 1 σαλόνι, 1 αφίσα, 1 πινακίδα, 1 σενάριο κλπ.) και για όλα τα είδη 

δημιουργικών εργασιών. Οι παραπάνω τιμές θα εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. 

Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής 

των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

       Για το διαγωνιζόμενο 

 

       ………………………………………. 

       Σφραγίδα και Υπογραφή 

 

Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ / ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

Γ.1 

ΕΡΓΟ: Διεξαγωγή  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ event / ημερίδας 

    

1. Οπτικοακουστικός εξοπλισμός   

    Περιγραφή Μονάδα 

Τιμή € / 

μονάδα 

Συν. 

Τιμή € 

Plasma screen 42'' & βάσεις       

Πλήρης ηχητική εγκατάσταση για αίθουσα 200 ατόμων, με 

ομιλητές από πάνελ, πόντιουμ και κοινό       

Πλήρης ηχητική εγκατάσταση για αίθουσα 400 ατόμων, με 

ομιλητές από πάνελ, πόντιουμ και κοινό       

Οθόνες προβολής στο φόντο επικοινωνίας (back projection) 

60''       

Σύστημα back projection       

DVD player (ενοικίαση)        

Βιντεοσκόπηση (Συμπεριλαμβανομένης αμοιβής κάμεραμαν)       

Φωτογράφιση (Συμπεριλαμβανομένης αμοιβής του 

φωτογράφου)       

PC       

Printers       

Κονσόλα τεχνικής υποστήριξης οπτικοακουστικής 

λειτουργίας      
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ΣΥΝΟΛΟ       

    

2. Ανθρώπινο Δυναμικό διεξαγωγής της εκδήλωσης   

    Περιγραφή Μονάδα 

Τιμή € / 

μονάδα 

Συν. 

Τιμή € 

Συντονιστής εκδήλωσης 1     

Γραμματεία 2     

Τεχνικοί 4     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΣΥΝΟΛΟ Γ.1 = (1+2)  

 

Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε μία μονάδα μέτρησης για το κάθε περιγραφόμενο 

είδος, ή για το ανθρώπινο δυναμικό (π.χ. 1 φόντο επικοινωνίας, 1 Plasma screen 42'' 

& βάσεις, 1 Συντονιστής εκδήλωσης κλπ.) εκτός αν άλλως αναφέρεται. Οι παραπάνω 

τιμές θα εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης σε κάθε περίπτωση και 

ανεξαρτήτως της ζητούμενης ποσότητας. 

Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης, δοθέντος ότι ο ανάδοχος καθώς και ο συνεργαζόμενος με 

αυτόν υπεργολάβος, θεωρούν τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών 

συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχονται. 

 

       Για το διαγωνιζόμενο 

 

       ………………………………………. 

       Σφραγίδα και Υπογραφή 

 

       Για τον Υπεργολάβο 

 

       ………………………………………. 

       Σφραγίδα και Υπογραφή 

 

Γ.2 
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ΕΡΓΟ: Παραγωγή ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ραδιοφωνικών μηνυμάτων 

    

Παραγωγή ραδιοφωνικών μηνυμάτων   

    Περιγραφή Μονάδα 

Τιμή € / 

μονάδα 

Συν. 

Τιμή € 

Παραγωγή ρ/φ μηνύματος 30΄΄ από τη διαφημιστική 

ταινία       

Παραγωγή ρ/φ μηνύματος 30΄΄ με  εκφωνητές που 

κάνουν διάλογο μεταξύ τους       

Εκφωνητής (σύμφωνα με τιμοκατάλογο του σωματείου)       

Κόστος μουσικής βιβλιοθήκης       

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΣΥΝΟΛΟ Γ.2 =   

Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε μία μονάδα μέτρησης για το κάθε περιγραφόμενο 

είδος, ή για το ανθρώπινο δυναμικό εκτός αν άλλως αναφέρεται. Οι παραπάνω 

μοναδιαίες τιμές θα εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης σε κάθε 

περίπτωση και ανεξαρτήτως της ζητούμενης ποσότητας ή διάρκειας. 

Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης, δοθέντος ότι ο ανάδοχος καθώς και ο συνεργαζόμενος με αυτόν 

υπεργολάβος, θεωρούν τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών 

συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχονται. 

Καθώς τα ανωτέρω περιγραφόμενα είναι ενδεικτικά, η τελική έγκριση κόστους θα 

γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή, στη βάση πρότασης που υποβάλλεται από τον 

Ανάδοχο και τον Υπεργολάβο πριν την υλοποίηση της ενέργειας. Η πρόταση 

Αναδόχου – Υπεργολάβου θα έχει πάντα ως βάση την παραπάνω προσφορά.  

       Για το διαγωνιζόμενο 

       ………………………………………. 

       Σφραγίδα και Υπογραφή 

 

       Για τον Υπεργολάβο 

       ………………………………………. 

       Σφραγίδα και Υπογραφή 

Γ.3 
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ΕΡΓΟ: Διαχωρισμοί  

    

    

1. Διαχωρισμοί καταχωρήσεων   

    Περιγραφή Μονάδα Τιμή € / μονάδα Συν. Τιμή € 

4στηλοΧ25 εφημερίδας, 4χρωμη       

4στηλοΧ25 εφημερίδας, Α/Μ       

Ημισέλιδο εφημερίδας, 4/χρωμη       

Ημισέλιδο εφημερίδας, Α/Μ       

Ολοσέλιδη εφημερίδας, 4χρωμη       

Ολοσέλιδη εφημερίδας, Α/Μ       

Ημισέλιδη περιοδικού       

Ολοσέλιδη περιοδικού       

ΣΥΝΟΛΟ       

    

2. Διαχωρισμοί (διάφορα)   

    Περιγραφή Μονάδα Τιμή € / μονάδα Συν. Τιμή € 

Πρόσκληση μονόφυλλη 21Χ14 4χρωμία       

Banner 150X290, 4χρωμία       

Έντυπο 16/σελ 29Χ21, 4χρωμία       

Αφίσα 48Χ68, 4χρωμία μία όψη       

Folder 71Χ46 ανάπτυγμα, 4χρωμία       

Διαφήμιση ρακέτα        

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΣΥΝΟΛΟ Γ.3 = (1+2)  

Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται σε μία μονάδα μέτρησης για το κάθε περιγραφόμενο 

είδος εκτός αν άλλως αναφέρεται. Οι παραπάνω τιμές θα εφαρμόζονται κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ζητούμενης 

ποσότητας. 

Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης, δοθέντος ότι ο ανάδοχος καθώς και ο συνεργαζόμενος με αυτόν 

υπεργολάβος, θεωρούν τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών 

συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχονται. 
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       Για τον διαγωνιζόμενο 

       ………………………………………. 

       Σφραγίδα και Υπογραφή 

 

       Για τον Υπεργολάβο 

 

       ………………………………………. 

       Σφραγίδα και Υπογραφή 

 

Γ.4 

ΕΡΓΟ:  Εκτυπώσεις 

    

1. Εκτυπώσεις   

    Περιγραφή Μονάδα 

Τιμή € / 

μονάδα 

Συν. 

Τιμή € 

16σελ. 200γρ Velv. Εξώφ. - 135γρ Velv. Εσωτ. 29Χ21 

(καρφίτσα) 3000     

Folder 250γρ Velv. 71Χ46 ανοιχτό κοπτικό-δίπλωμα-

κούμπωμα 500     

Αφίσα 170γρ Velv. 50Χ70 500     

Πρόσκληση 250γρ Velv, 21X14 1000     

Ρακέτα  100     

ΣΥΝΟΛΟ       

 

ΣΥΝΟΛΟ Γ.4= (1)  

Οι παραπάνω τιμές αναφέρονται στις ενδεικτικά αναφερόμενες  μονάδες μέτρησης για 

το κάθε περιγραφόμενο είδος. Οι παραπάνω τιμές θα εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση 

της σύμβασης σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ζητούμενης ποσότητας. 

Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης, δοθέντος ότι ο ανάδοχος καθώς και ο συνεργαζόμενος με αυτόν 

υπεργολάβος, θεωρούν τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών 

ως ενδεχόμενο και τον αποδέχονται. 

 

       Για το διαγωνιζόμενο 
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       ………………………………………. 

       Σφραγίδα και Υπογραφή 

 

 

       Για τον Υπεργολάβο 

 

       ………………………………………. 

       Σφραγίδα και Υπογραφή 

 

Προσοχή : Στην περίπτωση που κάποιες από τις παραπάνω τιμές δεν 

συμπληρωθούν από τον διαγωνιζόμενο, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, 

συμπληρώνει υποχρεωτικά τα κενά θέτοντας τις αντίστοιχες υψηλότερες τιμές - 

στην εκάστοτε μη συμπληρωμένη κατηγορία - από τις υπόλοιπες προσφορές 

των διαγωνιζομένων. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα Ανάδοχο, ο 

Τιμοκατάλογος για τις κατηγορίες που ενδεχομένως δεν θα έχουν συμπληρωθεί 

κατά την υποβολή της προσφοράς θα ολοκληρωθεί με την προσθήκη στα κενά 

των φθηνότερων τιμών από το σύνολο των προσφορών. 

 

Γ. Συμπληρωμένο τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Γ΄ Οικονομικής Προσφοράς 

του Υποψήφιου Αναδόχου. 

Με βάση τις προσφερόμενες τιμές στα προηγούμενα έντυπα Α, Β, Γ.1,Γ.2,Γ.3 

ΚΑΙ Γ.4 συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον προσφέροντα και ο Πίνακας 

που ακολουθεί. 

Ο Πίνακας αυτός θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό 

της βαθμολογίας της Οικονομικής Προσφοράς του προσφέροντα. Εξυπακούεται 

ότι τα στοιχεία του Πίνακα που συμπληρώνονται με βάση τα έντυπα της 

προσφοράς Α, Β, Γ.1,Γ.2,Γ.3 ΚΑΙ Γ.4 πρέπει να ταυτίζονται. Σε διαφορετική 

περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θεωρεί ως ορθά τα αναφερόμενα 

στα παραπάνω έντυπα, τα οποία είναι δεσμευτικά και προχωρά στις αναγκαίες 

διορθώσεις. Το ίδιο πράττει και σε περίπτωση λανθασμένων υπολογισμών, 

αναφέροντας τις όποιες διορθώσεις στο πρακτικό της.  
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

Κατηγορία ενέργειας 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟ (1) 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ενδεικτικό κόστος 

οικονομικής 

προσφοράς 

    [α] [β] [γ] 

Α. Προωθητικές ενέργειες : % αμοιβής αναδόχου 100 ...% γ=αΧβ 

Β. Παραγωγές: % αμοιβής αναδόχου 100 ...% γ=αΧβ 

Γ. Άλλες ενέργειες: % αμοιβής αναδόχου 100 ...% γ=αΧβ 

  K1: ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ       

Δ. Συνολικό κόστος Πινάκων  Β, Γ.1, Γ.2, Γ.3 ΚΑΙ Γ.4 (ΕΥΡΩ):                   K2    ………. (2) γ=β 

Ε1 Προβολή στα ΜΜΕ (% ΕΚΠΤΩΣΗΣ)       

  Ε1.1. Έντυπα (εφημερίδες - περιοδικά)  80 ...% γ=αΧ(100%-β) 

  Ε1.2. Ραδιόφωνο  20 ...% γ=αΧ(100%-β) 

  K3: ΣΥΝΟΛΟ Ε1.1+Ε1.2       

Ε2 Προβολή στα ΜΜΕ (% ΑΜΟΙΒΗΣ)       

  Ε2.1. Έντυπα (εφημερίδες - περιοδικά)  80 ...% γ=αΧβ 

  Ε2.2. Ραδιόφωνο  20 ...% γ=αΧβ 

  K4: ΣΥΝΟΛΟ Ε2.1+Ε2.2       

(1) Δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή. Το πραγματικό κόστος θα προκύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες. Το αναγραφόμενο ποσό τίθεται στον Πίνακα αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν συμπληρώνεται ή τροποποιείται από τον 

υποψήφιο. 

(2) Προκύπτει ως αθροιστικό κόστος των εργασιών που προβλέπονται στους σχετικούς πίνακες Β, Γ.1, Γ.2, Γ.3 ΚΑΙ Γ.4 

 Τα σκιασμένα κελιά δεν συμπληρώνονται από τον υποψήφιο     

 Τα ποσοστά μπορούν να δίδονται μέχρι πρώτο δεκαδικό ψηφίο.  
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Μηδενικά ποσοστά αμοιβής και ποσοστά αμοιβής χαμηλότερα του 1% δεν γίνονται δεκτά υπό την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του σημείου 

2.7 της παρούσας. 
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Στην περίπτωση που οι τιμές ενός προσφέροντος είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη 

γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα 

Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει και αν αυτός 

δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 

3.     ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

3.1. Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού 

που θα συγκροτηθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ειδικότερα, 

η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

προσφορών, της τελικής βαθμολόγησης και της κατάταξής τους. Η Επιτροπή 

συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο για την ανάθεση 

και την υπογραφή της σύμβασης. 

3.2. ∆ιαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Έργου 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Η 

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

— ∆ιαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση που 

κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής απορριφθούν 

προτάσεις, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την 

απόρριψη. Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές που 

μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής κριθούν ότι 

πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις.  

— Αξιολόγηση Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συμμετοχής. 

— Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τη 

διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και αυτά της 

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αποστέλλονται προς έγκριση από 

την Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση μίας εκτελεστής διοικητικής πράξη η 

οποία κατόπιν κοινοποιείται στους υποψηφίους αναδόχους. 

— Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του 

φακέλου   «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

— Τελική Αξιολόγηση. 

Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τη 

διαδικασία αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και την τελική 
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αξιολόγηση αποστέλλονται προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή για την 

έκδοση μίας εκτελεστής διοικητικής πράξης η οποία κατόπιν κοινοποιείται 

στους υποψηφίους αναδόχους. 

 

Σε περίπτωση που μια προσφορά δεν καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις, 

αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας με αιτιολογημένο πρακτικό της 

Επιτροπής, ενώ οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται 

χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την συμφερότερη Προσφορά η οποία θα προκύψει 

από την στάθμιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των 

Προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. 

 

3.3. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

3.3.1. Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς  

έχει συντελεστή βαρύτητας 80%.  

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 

δύο Ομάδες, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων : 

Ομάδα Α: Κριτήρια μεθοδολογίας προσέγγισης & υλοποίησης του έργου. 

Συντελεστής Βαρύτητας της ομάδας Α: 75 %. 

Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθούν: η κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων 

και ιδιαιτεροτήτων του έργου και ενσωμάτωσή τους στην Επικοινωνιακή Στρατηγική 

και στο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας. Τα εργαλεία, η αποτελεσματική μεθοδολογία 

προσέγγισης και υλοποίησης του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας. Προτάσεις και 

δείγματα πρωτότυπων και καινοτόμων ενεργειών που αναδεικνύουν τις 

παραμέτρους του έργου στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας. 

Ομάδα Β: Κριτήρια επάρκειας Οργάνωσης και Διοίκησης του έργου. 

Συντελεστής βαρύτητας της Ομάδας Β: 25 % 

Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθούν η αποτελεσματικότητα της ομάδας όπως 

προκύπτει από την κοινή δράση των μελών της καθώς και η οργάνωση της 

λειτουργίας της Ομάδας. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (εφεξής ΕΔΔ) μπορεί να καλέσει τους 

προσφέροντες να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους και να απαντήσουν σε 

τυχόν ερωτήσεις των μελών της. 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

Aj 
ΟΜΑΔΑ Α/ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

&ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

σ1  (75% ) 

Αj1 Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και 

ιδιαιτεροτήτων του έργου και ενσωμάτωσή τους 

στην Επικοινωνιακή Στρατηγική και στο Σχέδιο 

Δράσεων Επικοινωνίας (σύμφωνα με τα Α και Β 

της πρότασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

12.7.2 της παρούσας)  

 

 

30%  

 

Aj2 Προτάσεις και δείγματα ενεργειών (σύμφωνα με 

τα Γ1 και Γ2 της πρότασης κατά τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 12.7.2 της παρούσας) 

 

70% 

 

 

Βj 

 

ΟΜΑΔΑ Β/ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

σ2  (25% ) 

Bj1 Δομή και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού 

σχήματος 

50% 

Bj2 Οργάνωση / ροή του έργου 50% 

 

3.3.2. Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική 

βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα 

τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Tj = [σ1 x Αj + σ2 x Bj]  

όπου:  

 

Tj  : η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 

Aj, Βj  : η βαθμολογία των επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων Α και Β 

για την πρόταση j σε κλίμακα 0-10 

σ1, σ2  : οι συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων Α και 

Β, αντίστοιχα 
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Aj1,2,  

Bj1, 2 

: η βαθμολογία των επιμέρους Υποκριτηρίων Α και Β για 

την πρόταση j σε κλίμακα 0-10 

 

Aj = [(Aj1X0,3)+(Aj2X0,7)] 

Bj = [(Bj1x0,5)+(Bj2x0,5)] 

 

Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθμολογία κατά την Αξιολόγηση της 

Τεχνικής Προσφοράς μικρότερη του 6,5 δεν αξιολογούνται περαιτέρω.  

 

3.4.  Οικονομική Προσφορά 

Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει 

συντελεστή βαρύτητας 20%.  

Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.  

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο 

ακόλουθος τύπος: 

Οj=[(Κ1min/Κ1j)*0,2+(Κ2min/Κ2j)*0,3+(Κ3min/Κ3j)*0,3+ 

(Κ4min/Κ4j)*0,2] x 10 όπου : 

 

Οj   : η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της 

οικονομικής προσφοράς j 

Κ1min : το χαμηλότερο αθροιστικό κόστος από όλες τις προσφορές 

για τις κατηγορίες Α+Β+Γ του Συγκεντρωτικού Πίνακα Γ 

Κ1j   : το αθροιστικό κόστος της προσφοράς j για τις κατηγορίες 

Α+Β+Γ του Συγκεντρωτικού Πίνακα Γ 

Κ2min : το χαμηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές για την 

κατηγορία Δ του Συγκεντρωτικού Πίνακα Γ 

Κ2j   : το κόστος της προσφοράς j για την κατηγορία Δ του 

Συγκεντρωτικού Πίνακα Γ 

Κ3min : το χαμηλότερο αθροιστικό κόστος από όλες τις προσφορές 

για την κατηγορία Ε1 του Συγκεντρωτικού Πίνακα Γ 
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Κ3j   : το αθροιστικό κόστος της προσφοράς j για την κατηγορία 

Ε1 του Συγκεντρωτικού Πίνακα Γ 

Κ4min : το χαμηλότερο αθροιστικό κόστος από όλες τις προσφορές 

για την κατηγορία Ε2 του Συγκεντρωτικού Πίνακα Γ 

Κ4j   : το αθροιστικό κόστος της προσφοράς j για την κατηγορία 

Ε2 του Συγκεντρωτικού Πίνακα Γ 

 

3.5. Τελική αξιολόγηση 

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των 

προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον 

παρακάτω τύπο: 

Fj = 0,80 x Tj + 0,20 x Oj 

όπου:  

Fj  : η συνολική βαθμολογία της πρότασης j 

Tj : η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 

Oj : η βαθμολογία του κριτηρίου της οικονομικής προσφοράς 
για την πρόταση j  

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω 

κριτήρια. 

 

4. Κατακύρωση – υπογραφή σύμβασης 

Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση της 

οικονομικής προσφοράς και την εισήγηση για την τελική κατάταξη των υποψηφίων 

αναδόχων αποστέλλονται προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή και κατόπιν 

κοινοποιούνται στους υποψηφίους αναδόχους. 

To αρμόδιο όργανο εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει 

τη σχετική σύμβαση. 

Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί 

και θα συνδέεται με τα παραδοτέα. 

Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος 

καλείται να προσκομίσει: 

.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναμου εγγράφου 
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αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για τον Πρόεδρο, Δ/νων Σύμβουλο και 

μέλη Δ.Σ. της εταιρείας. 

.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί   εναντίον  τους  

διαδικασία   κήρυξης  σε   πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 Φορολογική Ενημερότητα. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής, στην οποία ο ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο ανάδοχος 

δηλώνει στην παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 

10% του συνολικού τιμήματος του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένης της 

προαίρεσης και Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης 

επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (Παράρτημα Ι) και 

εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία 

των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή : 

- Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Χατζηδάκη 
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- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ κ. Γ. Γιαννούση 

- Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία», Γραφείο Προϊσταμένου, Μονάδες Α, Β2 & Δ 

- Κοινή Τεχνική Γραμματεία του  Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
«Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΥΠΟ∆Ε Ι ΓΜΑ    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ    
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  

ΚΑΛΗΣ   ΕΚΤ ΕΛΕ ΣΗΣ   ΤΗΣ    ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(αρ. σύμβασης ή αρ. πρωτ. Απόφασης κατακύρωσης) 

ΠΡΟΣ  Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου  

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΆΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ  

της ....................... για ποσό ευρώ το οποίο τηρείται στη διάθεσή της Υπηρεσίας 

σας. 

1. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων 
των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και 
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 
και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που 
τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

2. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας 
την οποία   θα   μας   γνωστοποιήσετε   εγγράφως,   ότι   η δεν εκπλήρωσε 
την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή 
υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή 
μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών 
(3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. To ποσό που θα 
καταπέσει υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

3. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της   ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με 
αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 
δικαστική μεσεγγύηση. 

4. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη 
ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με 
έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι 
τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του 
ποσού της εγγύησης. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που 
έχουν χορηγηθεί στο ∆ημόσιο και ΝΠ∆∆, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν 
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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