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Αθήνα: 29/05/2017 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση της Πράξης: «Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥπΟιΑΤ (πρώην 

ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ)» με κωδικό MIS 5000972 και προϋπολογισμό 100.000 ευρώ, και 

ειδικότερα του υποέργου αρ. 1 «Παροχή υπηρεσιών συμβούλων υποστήριξης για την 

προετοιμασία, σχεδιασμό και προγραμματισμό αναπτυξιακών έργων ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ στους 

τομείς δραστηριότητας της Ε.Δ.», με π/υ 80.000 ευρώ, και για το παραδοτέο με θέμα 

«Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την διερεύνηση επέκτασης της 

εφαρμογής του ελληνικού σήματος» π/υ οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   

 

 

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν : 

1.1 Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 

Ν3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/10). 

1.2 Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες  

Διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.3 Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267/03-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.4 Του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση των διαδικασιών 

του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

1.5 Του N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

1.6 Του Ν.4013/2011, (ΦΕΚ Α 204/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.7 Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), περί σύστασης του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.  

1.8 Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 133, περί 

«Διαγωνισμός – Εξαιρέσεις» 

1.9 Του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.14), «Για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων …  2014-2020» και το άρθρο 18, περί μετονομασίας 

της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον Τομέα του Εμπορίου σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τ. 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

1.10 Του Ν.4412/2016  (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

1.11 Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).  

1.12 Του Π.Δ. 116/14 (ΦΕΚ 185/Α/14) Περί Οργανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας. 

1.13 Του Π.Δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/21-09-2015) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του 

Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α), 

ως Πρωθυπουργού. 

1.14 Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση Υπουργείων και μετονομασίας 

του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

1.15 Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

1.16 Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) περί «Ανασύσταση κα μετονομασία του 

Υπουργείου ……Οικονομίας ,Ανάπτυξης και Τουρισμού…..», Άρθρο 2,παράγραφος 2, 

μετονομάζεται σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

1.17 Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) περί «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» διορισμού του Δήμου Παπαδημητρίου του Βασιλείου στη θέση 

του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

2 Τις αποφάσεις: 

 

2.1 Την ΚΥΑ αρ. 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28-12-2015), «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές δαπανών του ΠΔΕ, αντικατάσταση της  46274/26.09.2014). 

2.2 Την ΚΥΑ αρ. 44009/ΔΕ 5154/8-10-2013 (ΦΕΚ 2595/Β15-10-2013) «Καθορισμός τρόπου 

πληρωμής των δημοσίων δαπανών … μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών»  

2.3 Την εγκύκλιο με αρ. 25424/ΕΥΘΥ/6-3-2015 (ΑΔΑ ΩΩΠΡ465ΦΘΘ-218), «Οδηγίες για τις 

πληρωμές έργων Τεχνικής Βοήθειας Συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ από τις Ειδικές 
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Υπηρεσίες Υπουργείων & Περιφερειών» 

2.4 Τη με αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 ΥΑ (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) Διαδικασίες κατάρτισης, 

έγκρισης και  υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 

διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας».  

2.5 Την με αρ. 36396/28-3-2017  Εγκύκλιο Οδηγιών του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2017 και τον Προγραμματισμό 

Δαπανών ΠΔΕ 2018-2020. 

2.6 Την με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Β/3521/1-11-2016) Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ Β 1822) ΥΑ «Εθνικοί 

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 

Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς- Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων».   

2.7 Τη με αριθμ. 47677 / ΕΥΘΥ 489 (ΦΕΚ 1406/Β/19-05-2016) ΚΥΑ περί «Αναδιάρθρωση 

της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  

τομέων Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή» και αντικατάσταση της με αριθμ. 

Β1−4977 (ΦΕΚ 1540/Β/04-08-2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 210/2011 

(ΦΕΚ 844/Β/16-05-2011). 

2.8 Τη με αριθμ. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017) ΥΑ περί «Ρύθμισης 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

2.9 Τη με αριθμ. πρωτ. 215/36Γ/Φ22/ 18-01-2016 απόφαση με θέμα «Έγκριση 

συγχρηματοδοτούμενου σκέλους Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΑνΕΚ, Α’ 

επικαιροποίηση. 

2.10 Τη με αριθμ. πρωτ. 4402/1222/Α2 / 30-08-2016 ένταξη της πράξης «Υποστήριξη 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΔ 

Εμπ) με Κωδικό ΟΠΣ 5000972 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

2.11 Το υπ’ αριθμ. 25555 ΕΥΘΥ 1304/8-6-2011 έγγραφο «Ενημέρωση για διαδικασίες 

πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ 

και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις».   

2.12 Τη με αριθμ. βεβ.1315/06-03-2015 (ΦΕΚ 105/06-03-2015) Κοινή Απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί 

διορισμού του Αντωνίου Παπαδεράκη του Αθανασίου, στη θέση του Γενικού Γραμματέα 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 

2.13 Την με αρ.πρωτ. 200/28-07-2016 (ΑΔΑ ΨΗΦΦ4653Ο7-ΣΜ6) Απόφαση «Έγκριση 

Εφαρμογής του Εγχειριδίου Διαδικασιών Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

Τεχνικής Βοήθειας της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 στους τομείς του Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή». 

2.14 Την με αρ.πρωτ. 207/02-08-2016 (ΑΔΑ ωξ4θ4653Ο7-Ξ09), «Διαπιστωτική πράξη 

τοποθέτησης Προϊσταμένων Μονάδων …  και αναπλήρωσης των καθηκόντων του 

προϊσταμένου της ΕΔ Ε&ΠΚ». 

2.15 Την με αριθμ. πρωτ. 94845/15-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΑΝ84653Ο7-ΗΤΠ) Απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα 
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Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ 119/1  του έργου «Υποστήριξη της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην 

ΕΥΣΕΔΕΜΠ) με κωδικό 2016ΣΕ11910006, και αρχική πίστωση 10.000 ευρώ 

2.16 Την με αρ.πρωτ. 122840/22-11-2016 (ΑΔΑ 6ΗΓΘ4653Ο7-ΟΒΞ) απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης περί τροποποίησης της ετήσιας πίστωσης 

του έργου σε 40.000 ευρώ. 

 

3 Τα έγγραφα:  

3.1 Το με αριθμ. πρωτ. 277/18-10-2016 έγγραφο αίτημα της Ε.Δ. ΕΣΠΑ τομέων Εμπορίου & 

Π.Κ., με θέμα «Αύξηση πιστώσεων έτους 2016 για την πράξη «Υποστήριξη Ε.Δ.ΕΣΠΑ …. και 

κωδικό 2016ΣΕ11910006» από αρχική πίστωση 10.000 ευρώ σε 40.000 ευρώ.   

3.2 Την με αρ.  16REQ005466901 2016-11-28 έγκριση του με αρ. 16REQ004681077   

2016-06-29 πρωτογενούς αιτήματος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

3.3 Τις με αρ.πρωτ. εισερχ. 194/22-05-2017, έγγραφο του γραφείου Γενικού Γραμματέα, 

εγκεκριμένες προδιαγραφές του παραδοτέου «Παροχή υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την 

διερεύνηση επέκτασης της εφαρμογής του ελληνικού σήματος».   

3.4 Το με αρ.πρωτ. 533/26-05-2017 έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή με θέμα «Εμπειρογνωμοσύνη Ελληνικού Σήματος».  

3.5 Το με αριθμ. πρωτ. 216/29-05-2017 ενημερωτικό σημείωμα του Αναπληρωτή 

Προϊσταμένου  της Ε.Δ. Εμπ-ΠΚ με θέμα «Υλοποίηση της Πράξης …. και για το παραδοτέο 

με θέμα ‘Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την διερεύνηση επέκτασης της 

εφαρμογής του Ελληνικού Σήματος’ π/υ οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» προς τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή και την αιτιολόγηση που αναφέρεται σε αυτό. 

 

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

  

Εγκρίνουμε την υλοποίηση του παραδοτέου με τίτλο με θέμα «Παροχή υπηρεσιών 

Εμπειρογνώμονα για την διερεύνηση επέκτασης της εφαρμογής του ελληνικού 

σήματος» προϋπολογισθείσας δαπάνης  οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α, με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης της Επιτελικής δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου 

Οικονομίας & Ανάπτυξης τομέων Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή,   ήτοι, με πρόσκληση για 

υποβολή προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, στην εταιρία ΕΤΑΜ 

Α.Ε., Γ. Παπανδρέου 5,  71 306  Ηράκλειο Κρήτης, τηλ 2810-361242,  

url :  www.etam.gr 

 

Ο προσκληθείς θα υποβάλλει τον φάκελο προσφοράς του, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με 

ειδικά προς τούτο, εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης (Πλατεία Κάνιγγος, - Γραφείο 237, 2ος όροφος ΤΚ. 101 81, Αθήνα) ή αποστέλλοντας 

τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της 

ταχυδρομικής αποστολής στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ  

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, ουδεμία ευθύνη φέρει η Υπηρεσία για τον χρόνο 

παράδοσης σε αυτήν της προσφοράς με την ως άνω διαδικασία καθώς και για το περιεχόμενο του 

φακέλου προσφοράς που θα αποσταλεί από τον ενδιαφερόμενο.  
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Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, εντός 

πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής (ηλεκτρονικής 

αποστολής) της πρόσκλησης για την υποβολή της προσφοράς και έως ώρα 15:00. 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο site της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης http://eysed.gge.gov.gr  

 

 
 

          

 

 

 

 

                                    

 

 

 

            

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I   ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

 
  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

- Γραφ. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης  

- Γραφ. Γεν. Γραμ. Υπ. Οικονομίας &  Ανάπτυξης  

- Γραφ. Γεν. Γραμ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, κου Αντ. Παπαδεράκη 

- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝΕΚ   

- Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας 

- Υπεύθυνος Πράξης, Βασιλάκος Λάμπρος 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

- Στελέχη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ  

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΟΜΕΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

 

 

Ε.ΜΠΕΡΤΟΣ 

 

 

http://eysed.gge.gov.gr/


             ΑΔΑ:7ΤΗΚ465ΧΙ8-695 

    Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης             

6 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
«Παροχή υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την διερεύνηση 

επέκτασης της εφαρμογής του ελληνικού σήματος» 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  Απευθείας Ανάθεση   

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης 

τομέων Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 8.000,00 € (με ΦΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Π.Δ.Ε. , ΣΑΕ 1191 

Κωδ. ΣΑ -  2016ΣΕ11910006 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ  5000972 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  
79415200-8 , Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα 

Σχεδιασμού 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) & Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της 

κατάθεσης της προσφοράς. 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Στο 100 % της αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, θα 

γίνει παρακράτηση φόρου 8% για υπηρεσίες, Άρθρο 

24, Ν.2198/1994, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 

55 του Ν. 2238/1994 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής των 

Δημοσίων Συμβάσεων. (Νόμος 4013/2011, ΥΑ 

5143/05-12-2014) και τροποποίηση με το Ν 

4412/2016, άρθρο 375 «τροποποιούμενες διατάξεις. 

(προ φόρων). Η παραπάνω κράτηση επιβαρύνεται : 

Τέλος Χαρτοσήμου 3%  και η επ’ αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 

20% εισφορά 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ 

Τρείς (3) μήνες (90) ημερολογιακές ημέρες από την 

ημερομηνία απόφασης ανάθεσης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης  

Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Αθήνα 
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Η Δράση «Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού 

(πρώην ΕΥΣΕΔΕΜΠ)»  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  

ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α.ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα υποβληθεί σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει τα 

παρακάτω: 

1.  Δικαιολογητικά συμμετοχής 

2. Παρουσίαση της ομάδας υλοποίησης του Έργου 

3. Μεθοδολογία υλοποίησης της δράσης 

4. Οικονομική προσφορά 

5. Βιογραφικά σημειώματα/Αντίγραφα τίτλων σπουδών/Πιστοποιητικά/Επαγγελματικές 

άδειες/Δηλώσεις συνεργασίας κλπ. 

 

Σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα επισημαίνεται ότι στο σφραγισμένο φάκελο της 

προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης. 

 Ο τίτλος της Δράσης «Παροχή υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την διερεύνηση 

επέκτασης της εφαρμογής του ελληνικού σήματος» 

 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Διευκρίνιση: Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτουμένων για προσκόμιση εγγράφων και 

αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 

του Ν. 4250/2014.  

Ο προσφέρων υποβάλει με την προσφορά του, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά,  

 

1.1.1 Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο  93 του Ν. 4412/2016, εφόσον ο 

προμηθευτής  συμμετέχει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό του. 

1.1.2 Tα νομιμοποιητικά έγγραφα του συμμετέχοντος ημεδαπού νομικού προσώπου, όπως το 

ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 

καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ιδίως, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος ΑΕ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από 

το καταστατικό της εταιρείας. 

1.1.3 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 

αποστολής της παρούσας από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου 

εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

         Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές  

αποφάσεις, θα πρέπει να επισυνάπτονται σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf  οι αναφερόμενες 

σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
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1.1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

ημερομηνία της αποστολής της παρούσας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας 

δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4, 

περίπτωση β΄ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ήτοι καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και μη υπαγωγή σε καταστάσεις πτώχευσης ή διαδικασία εξυγίανσης ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή από οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις Νόμου). 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή 

το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.  

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 

τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 

2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

  

1.1.5 Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού 

φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

 

1.1.6 Ως προς την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα του οικονομικού φορέα η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει ένα 

ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στα Μέρη I & II του Παραρτήματος XII 

του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 (π.χ. κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις, οικονομικές 

καταστάσεις, κατάλογος κυριότερων παραδόσεων, περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού, κ.τ.λ.). 

 

    

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 

επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.  

 

Αν δεν υποβληθούν ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή ο οικονομικός 

φορέας δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα, η διαδικασία ματαιώνεται. 

 

Όσον αφορά το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται σε 

οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο προκειμένου να αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν 

τους αναγκαίους πόρους στη διάθεσή τους.  

 

2.Παρουσίαση της ομάδας υλοποίησης του Έργου 

Παρουσίαση και τεκμηρίωση του σχήματος της ομάδας έργου όπως αυτή περιγράφεται στις 

προδιαγραφές/απαιτήσεις για την πράξη (Παράρτημα IV ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας 

Απόφασης). 

2.1.Ομάδα υλοποίησης του Έργου. 

Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

 Τα στοιχεία του Υπεύθυνου Έργου, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής της Ομάδας Έργου και 
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θα εκπροσωπεί τον Ανάδοχο.  

 Το κατάλογο των στελεχών του προσωπικού του προσφέροντα. Σε αυτόν προτείνονται τα 

στελέχη της Ομάδας Έργου, η επακριβής περιγραφή των καθηκόντων τους σε σχέση με 

την εκπόνηση των παραδοτέων καθώς η εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στις 

υποχρεώσεις του αναδόχου όπως και η χρονοαπασχόληση - ανθρωπομήνες του καθενός 

στο έργο. Επίσης θα πρέπει να παρατίθεται πίνακας απασχόλησης ανά δραστηριότητα και 

μέλος της Ομάδας Έργου, όπως παρακάτω: 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Εταιρεία: 

Ονοματεπώνυμο στελέχους Επίπεδο 

εμπειρίας 

Αρμοδιότητες-

Καθήκοντα 

Απασχόληση(σε 

ανθρωπομήνες) 

    

    

    

Στον παραπάνω πίνακα συμπληρώνονται τα εξής στοιχεία: 

 Το “Ονοματεπώνυμο” κάθε στελέχους της ομάδας έργου που θα χρησιμοποιηθεί 

κατά την εκτέλεση του έργου. 

 Το “Επίπεδο εμπειρίας” (seniority level) κάθε στελέχους σε κατηγορίες Α 

(Διευθυντής), Β (Project Manager), Γ (Έμπειρος Σύμβουλος), Δ (Σύμβουλος) 

κλπ. 

 Οι “Αρμοδιότητες - καθήκοντα” κάθε στελέχους, δηλαδή ο εξειδικευμένος ρόλος 

του, σύμφωνα με τον τρόπο οργάνωσης της υλοποίησης του έργου του 

προσφέροντα. 

 Η “Απασχόληση” κάθε στελέχους σε ανθρωπομήνες. 

Σημειώνεται ότι τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής. Ο Υπεύθυνος του Έργου καθώς και τα νέα στελέχη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να είναι 

αντίστοιχων προσόντων με τα στελέχη που αντικαθιστούν.  

Επισημαίνεται ότι: 

 Ο Υπεύθυνος του Έργου θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου, αναλαμβάνοντας το συντονισμό 

των εργασιών και τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, 

παραλαβής και πληρωμής του Έργου, έχοντας την κύρια ευθύνη για την πορεία 

υλοποίησής του.  

 Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει τις απαιτήσεις του Έργου από 

άποψη επάρκειας, διαθεσιμότητας και ικανότητας και να έχει τις γνώσεις, την εμπειρία και 

το κύρος για την άσκηση των καθηκόντων του κατά τα ανωτέρω. Ειδικά, ο Υπεύθυνος 

Έργου θα πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι σε περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρία 

ή γενικότερα λύσης της συνεργασίας του οφείλει να ενημερώσει τον Ανάδοχο και την 

Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες πριν, διάστημα κατά το οποίο 

παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του σε κάθε περίπτωση. 

 Ο Υπεύθυνος Έργου ο οποίος θα προταθεί θα πρέπει στο σύνολό του να καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 

 Η Ομάδα Έργου η οποία θα προταθεί θα πρέπει στο σύνολό της να καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η κάλυψη των 

ως άνω προσόντων θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα αναλυτικά βιογραφικά των 

συμμετεχόντων στο Έργο, στα οποία να αποτυπώνεται με ακρίβεια και σαφήνεια η 
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συμμετοχή και ο ρόλος έκαστου στελέχους σε αναλόγου φύσεως και μεγέθους έργα, 

καθώς και με την επισύναψη των σχετικών τεκμηρίων (αντίγραφα τίτλων σπουδών, 

πιστοποιητικών, επαγγελματικών αδειών κλπ-σημείο 5 του παρόντος παραρτήματος).  

 Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία των προτεινόμενων 

στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο υποστηρικτικό τους ρόλο, 

ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία παρακολούθησης του Έργου, ζητά την 

αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της. 

 

2.2.Ομάδα υλοποίησης του Έργου με εξωτερικούς συνεργάτες  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικούς 

συνεργάτες την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να 

καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 

συνεργασίας.   

 

Περιγραφή τμήματος Έργου 

που προτίθεται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος να 

αναθέσει σε εξωτερικό 

συνεργάτη 

Επωνυμία εξωτερικού 

συνεργάτη 

Υποβολή Δήλωσης 

Συνεργασίας * 

   

   

   

 

Κατά την περίπτωση που συμμετέχουν στην προσφορά εξωτερικοί συνεργάτες, καθένας 

χωριστά θα πρέπει να διαθέτει και να αποδείξει ότι έχει την επαγγελματική και τεχνική 

ικανότητα να εκτελέσει τα καθήκοντα που προβλέπονται να του ανατεθούν. Η κάλυψη 

των ως άνω προσόντων θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα αναλυτικά βιογραφικά, καθώς 

και με πιστοποιητικά, επαγγελματικές άδειες κλπ. τα οποία θα υποβληθούν συνημμένα στο 

σφραγισμένο φάκελο(σημείο 5 του παρόντος παραρτήματος). 

*Οι Δηλώσεις Συνεργασίας θα υποβληθούν συνημμένες στο σφραγισμένο φάκελο (σημείο 5 του  

παρόντος παραρτήματος). 

   

3.Μεθοδολογία υλοποίησης της δράσης 

Παρουσίαση της μεθοδολογίας υλοποίησης της Πράξης σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην 

οποία θα δηλώνεται, μεταξύ άλλων, η συμμόρφωσή σε όλους τους όρους των προδιαγραφών.  

 

4.Οικονομική προσφορά 

Η «Οικονομική προσφορά», θα περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία, ήτοι:  

 την προσφερόμενη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 το ΦΠΑ  

 τη συνολικά προσφερόμενη τιμή. 

 το χρόνο ισχύος της προσφοράς (30 ημέρες).  

 

5.Βιογραφικά σημειώματα/Αντίγραφα τίτλων σπουδών/ Πιστοποιητικά/ 

Επαγγελματικές άδειες/Δηλώσεις συνεργασίας κλπ. 

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων στελεχών του Υπεύθυνου Έργου, 

καθώς και των εξωτερικών συνεργατών, θα υποβληθούν συνημμένα στο σφραγισμένο φάκελο, 
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με ιδιαίτερη αναφορά των γνώσεων και της εμπειρίας τους στις θεματικές περιοχές εξειδίκευσης 

του έργου. 

Β. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους προσφέροντες για τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη 

μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 

παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη παρούσα απόφαση. 

Προσφορά  που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η διαδικασία αξιολόγησης της υποβληθείσας προσφοράς, θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία της 

Αναθέτουσας αρχής ως εξής: 

 Αποσφράγιση του ενιαίου φακέλου. 

 Μονογραφή όλων των σελίδων της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής, των 

δικαιολογητικών, της οικονομικής προσφοράς κλπ από την αρμόδια Υπηρεσία. 

 Έλεγχος πληρότητας του φακέλου. 

 Έλεγχος συμμόρφωσης της προσφοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας 

Απόφασης  

 και σύνταξη σχετικού πρακτικού/πρακτικών. 

Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας αρχής δύναται να καλέσει τον 

προσφέροντα: 

*- να παρουσιάσει τόσο την υποβαλλόμενη προσφορά, όσο και την προτεινόμενη ομάδα Έργου, 

*- να παρέχει διευκρινίσεις επί της προσφοράς, 

*-σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, κατά την οποία δύναται να ζητήσει αλλαγές επί της 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης. Για κάθε στάδιο 

διαπραγμάτευσης, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύνταξη σχετικού πρακτικού. 

  

Δ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της προσφοράς από την 

αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας αρχής, η αποδοχή της προσφοράς και των αποτελεσμάτων 

της διαδικασίας θα γίνει με Απόφαση Αποδοχής Προσφοράς και Ανάθεσης Έργου του 

Προϊσταμένου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης τομέων Εμπορίου 

& Προστασίας  Καταναλωτή κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας της 

Αναθέτουσας αρχής. 

 

Ε. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις ασκούνται κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 

127 του Ν.4412/2016 καθώς και το άρθρο 13 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-

2017) και Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 

προβλέπεται, από το άρθρο 205, του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/8-8-2016).   

 

ΣΤ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία σύμβαση, από 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) που θα συσταθεί με 

σχετική απόφαση, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής Έργου, τότε η Επιτροπή γνωστοποιεί την κατάσταση στην αναθέτουσα αρχή, η οποία 
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έχει δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 203, 

του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/8-8-2016).   

 

Όταν η παράδοση του συνόλου του έργου δεν γίνεται μέσα στο συμβατικό χρόνο, η μετάθεση ή η 

παράταση μπορεί να δοθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 217 του Νόμου 4412/2016 

(ΦΕΚ.147/Α/8-8-2016). 

   

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου από υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας με 

υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 218, του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/8-8-2016).   

 

Ζ. ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η Πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει: 

με αποπληρωμή του συνολικού τιμήματος του έργου με την ολοκλήρωση και οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του από την Ε.Π.Π.Ε., την έκδοση απόφασης αποδοχής 

από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Εμ-ΠΚ των πρακτικών οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής της Ε.Π.Π.Ε , ύστερα από έγγραφη εντολή της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ  Υπουργείου 

Οικονομίας & Ανάπτυξης και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό 

2016ΣΕ11910006 έργου, σύμφωνα με το άρθρο 200 «Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για πληρωμή αναδόχου του Ν 4412/2016, και της με αρ. 134453/ 

ΦΕΚ2857/Β/2015 απόφασης για τις «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ». 

 

 

Η. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Απόφαση Ανάθεσης) 

Η σύμβαση (Απόφαση Ανάθεσης) δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και με την 

προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου (άρθρα 132 και 201 του Ν4412/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ΑΔΑ:7ΤΗΚ465ΧΙ8-695 

    Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης             

14 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΕΡΓΟ – ΑΞΙΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η Πράξη και η Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, ορίζονται ως κατωτέρω : 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ με 

κρατήσεις χωρίς 

ΦΠΑ  

  

ΦΟΡΕΑΣ 

Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου & 

Προστασίας 

Καταναλωτή / 

Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ Υπουργείου 

Οικονομίας &  

Ανάπτυξης τομέων 

Εμπορίου & 

προστασίας 

Καταναλωτή 

«Παροχή υπηρεσιών 

Εμπειρογνώμονα για την 

διερεύνηση επέκτασης της 

εφαρμογής του ελληνικού 

σήματος» 

6.451,61€ 

(ενδεικτικά) 

Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ  

Υπουργείου 

Οικονομίας 

& 

Ανάπτυξης 

τομέων 

Εμπορίου & 

προστασίας 

Καταναλωτή 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ          6.451,61€ 

(ενδεικτικά) 

 

ΦΠΑ 24% 1.548,39€ 

(ενδεικτικά) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 8.000,00€ 

(ενδεικτικά) 

 

Η γενική συνολική δαπάνη για το παραπάνω έργο ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ 

(8.000,00€ - ενδεικτικά)  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α (24%). 

 

Η ανωτέρω τιμή νοείται για υλοποίηση του ως άνω έργου, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του 

Αναδόχου για τη Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης τομέων Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή (Κάνιγγος 20, ΤΚ 101 81), για την οποία προορίζεται και περιλαμβάνει 

την αξία του έργου και τον αναλογούντα ΦΠΑ σύμφωνα με την Απόφαση Διενέργειας της 

Διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το προς υλοποίηση έργο, που αναφέρεται στο άρθρο 1, θα πληροί τις Προδιαγραφές και τους 

όρους της Απόφασης Διενέργειας με την διαδικασία Επιλογής αναδόχου απευθείας ανάθεσης, 

στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου οικονομίας  & Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την τεχνική 

προσφορά της προμηθεύτριας εταιρίας, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ  

Χρόνος Διάρκειας έργου: Η Σύμβαση ανάθεσης θα έχει διάρκεια τρείς μήνες – ενενήντα 
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ημέρες (90) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία απόφασης ανάθεσης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης του έργου, θα εφαρμοσθούν  οι διατάξεις του Τίτλου 3 

«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/8-8-2016).   

 

Η παρακολούθηση & οριστική, ποιοτική και ποσοτική, παραλαβή του έργου θα γίνει από Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), που θα συσταθεί αρμοδίως για το σκοπό 

αυτό, με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. 

 

Ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και έγκριση των παραδοτέων υπολογίζεται σε τρεις  (3)  

εργάσιμες ημέρες. Εάν με την παρέλευση της προθεσμίας των τριών ημερών η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν προβεί σε παρατηρήσεις επί των παραδοτέων τότε τα παραδοτέα αυτά θεωρούνται αυτοδίκαια 

παραληφθέντα.  

 

Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί εντός τριών (3) ημερών προς τις υποδείξεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.).  

 

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

(Ε.Π.Π.Ε.) προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν πραγματοποιήθηκαν οι υποδείξεις της. 

Εάν και πάλι διαπιστώσει παραλείψεις επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία για μια ακόμη φορά. 

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί και πάλι προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 

και Παραλαβής, τότε η Επιτροπή γνωστοποιεί την κατάσταση στην αναθέτουσα αρχή, η οποία έχει 

δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, εφαρμόζοντας τις διατάξεις  του άρθρου 203 του 

Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/8-8-2016).   

 

Η περίοδος του ελέγχου και των πιθανών διορθώσεων (τελική προσαρμογή) δεν μπορεί 

να υπερβεί τον ένα (1) μήνα. Ο ανάδοχος σ' αυτό το διάστημα πρέπει να παράσχει κάθε 

δυνατή πληροφορία ή διευκρίνιση και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της Επιτροπής. 

 

Όταν η παράδοση του συνόλου του έργου δεν γίνεται μέσα στο συμβατικό χρόνο, η μετάθεση ή η 

παράταση μπορεί να δοθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 217 του Νόμου 4412/2016 

(ΦΕΚ.147/Α/8-8-2016). 

   

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, εφαρμόζοντας τις 

διατάξεις του άρθρου 203, του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/8-8-2016).   

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου από υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας με 

υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 218, του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ.147/Α/8-8-2016).   

 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η Πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει, ύστερα από έγγραφη εντολή της Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης τομέων Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, θα 
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βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΕ1191) και θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Επιτροπή.  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην με αρ. 

134453/23-12-2015 (ΦΕΚ Β 2857/28-12-2015) απόφαση με θέμα «Ρυθμίσεις για τις 

πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ» 

 

Διευκρινίζεται ότι : 

1) Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση, από την 

προμηθεύτρια, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

2) Στο 100% της αξίας της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% (άρθρ. 24 

του Ν. 2198/94 ΦΕΚ 43Α/22-3-94).  

3) Κρατήσεις : 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων. (Νόμος 

4013/2011, ΥΑ 5143/05-12-2014) και τροποποίηση με το Ν 4412/2016, άρθρο 375 

«τροποποιούμενες διατάξεις. (προ φόρων). Η παραπάνω κράτηση επιβαρύνεται : Τέλος 

Χαρτοσήμου 3%  και η επ’ αυτής υπέρ Ο.Γ.Α. 20% εισφορά 

4) Ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο 

Ταμείο σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

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

καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα- που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο 

με δαπάνες του έργου, θα αποτελούν ιδιοκτησία της Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται, εκτός και αν ήδη 

υπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

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 στην ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από το παρόν, θα επιλύεται από τα καθ ύλη αρμόδια Δικαστήρια. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η σύμβαση (Απόφασης Ανάθεσης) δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και με την 

προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου (άρθρα 132 και 201 του Ν4412/2016) 
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1.1   Γενικά 

Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στην 

Ελλάδα. Αποτελεί επίσημο Σήμα του Ελληνικού Κράτους και απονέμεται με βάση τους 

Κανονισμούς Απονομής, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.  

Το σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, ταυτοποιεί την ελληνική προστιθέμενη αξία 

προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κατηγοριών. Βρίσκεται στη διάθεση των επιχειρήσεων που 

παράγουν στη χώρα μας αλλά και των καταναλωτών σε όλον τον κόσμο που επιλέγουν την 

ελληνική γη, τα ελληνικά χέρια και το ελληνικό μυαλό. 

Το Σήμα ήδη απονέμεται σε δύο κατηγορίες προϊόντων, στα γαλακτοκομικά από τον ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ και στα αλκοολούχα από το Γενικό Χημείο του Κράτους και υπάρχει σε εξέλιξη η 

διαδικασία απονομής  στο λάδι και στις ελιές. Παράλληλα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 

διάφορες εταιρείες για μια σειρά άλλων προϊόντων για τα οποία όμως δεν υπάρχουν σχετικοί 
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κανονισμοί.  

Στη Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει συσταθεί «Επιτροπή Ελληνικού 

Σήματος» με αντικείμενο την υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας και 

Ανάπτυξης για την έκδοση κανονισμών και το συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του 

Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, (Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4155/2013). Πρόεδρος της ΕΕΣ ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή ενώ τα μέλη και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζονται από τα άρθρα 185 και 186 

του ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4155/2013 

 

1.2  Σκοπός και Στόχος της Δράσης  

 

Η σημερινή οικονομική συγκυρία καθιστά αναγκαία την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων και 

υπηρεσιών προκειμένου να ενισχυθούν η εγχώρια παραγωγή και οι εξαγωγές 

Σκοπός της Δράσης είναι να καταστεί το Ελληνικό Σήμα ένα σημαντικό μέσο ενεργητικής 

αντίστασης των εγχώριων παραγωγικών δυνάμεων, έναντι της προωθούμενης ισοπέδωσης, μέσω 

της παγκοσμιοποιημένης αγοράς χωρίς φραγμούς και κανόνες, η οποία αντικειμενικά ευνοεί τους 

καθετοποιημένους παραγωγικούς ομίλους των πολυεθνικών και πλήττει την μικρομεσαία 

παραγωγή. 

Και επιπλέον να βοηθήσει στην προώθηση των τοπικών προϊόντων, της τοπικής 

επιχειρηματικότητας και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων παραγωγής 

και μεταποίησης προϊόντων που αποτελούν τον κορμό της Ελληνικής οικονομίας. 

 

Στόχος της Δράσης είναι η καθιέρωση του Ελληνικού Σήματος να συμβάλλει στην εδραίωση της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και στην αποφυγή 

φαινομένων παραπλάνησης τους. Επίσης να συμβάλλει στην προστασία των συμφερόντων των 

παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.  

Το ελληνικό σήμα  ταυτοποιώντας  την προέλευση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών να τα βοηθήσει ώστε να κατακτήσουν μια ξεχωριστή θέση 

στις επιλογές των καταναλωτών τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. 

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Η δράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγκεκριμένα τους Άξονες Προτεραιότητας 04 «Τεχνική 

Συνδρομή ΕΤΠΑ» και 04Σ «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», οι οποίοι 
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χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και τους Άξονες Προτεραιότητας 05 «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» και 

05Σ «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)». 

Η «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τομέων Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή» είναι δικαιούχος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με την κατανομή του 

άρθρου 6 του Μέρους Α’ της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 18709/ΕΥΣΣΑ 413 (ΦΕΚ Β’449/24-

02-2016). 

Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Δ. Ε & Π.Κ υπέβαλε την με αρ.πρωτ. 105/22.04.2016 Αίτηση 

Χρηματοδότησης στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.  

Από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ εκδόθηκε η Απόφαση 

Ένταξης της Πράξης με αρ. πρωτ. 4402/1222/Α2/30-08-2016. 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

3.1 Έργο του Αναδόχου – Εμπειρογνώμονα 

 

Έργο του εμπειρογνώμονα θα είναι η πλήρης αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε 

επιχειρησιακό και τεχνολογικό επίπεδο. Ο ανάδοχος / εμπειρογνώμονας θα πρέπει να λάβει 

υπόψη τα υφιστάμενα προβλήματα που υπάρχουν καθώς και τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί  

από την Επιτροπή Ελληνικού Σήματος & την Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας.  

Ο σύμβουλος λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ή άλλες καλές διεθνείς πρακτικές πρέπει να 

προτείνει: 

 Πιθανά Διοικητικά σχήματα για την καλύτερη υποστήριξη των διαδικασιών απονομής του 

Σήματος 

 Προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας εκπόνησης κανονισμών 

 Προδιαγραφές ΤΠΕ για την υποστήριξη των διαδικασιών πιστοποίησης και απονομής του 

Σήματος 

 Νέες κατηγορίες προϊόντων που θα έπρεπε να αποκτήσουν το Ελληνικό Σήμα, με βάση τη 

δομή της ελληνικής παραγωγής και κατανάλωσης 

 Ανάλυση παραγωγικής διαδικασίας των κατηγοριών προϊόντων που θα προταθούν ως 

αποτέλεσμα της παραπάνω διερεύνησης ώστε να αποτελέσει τη βάση για τη θέσπιση 

κανονισμών για τη στρατηγική επέκταση του σήματος στις κατηγορίες αυτές  

 Τρόπους βελτίωσης/αναδιοργάνωσης των διαδικασιών πιστοποίησης και απονομής του 

σήματος 

 Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο φορέας/εις ή ο οργανισμός/οι που θα πιστοποιούν και 

θα απονέμουν το Σήμα καθώς επίσης και θα ελέγχουν την τήρηση των προδιαγραφών 

μετά την απόκτηση του. 
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 Ανάδειξη φορέων ή οργανισμών που πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια και αποτελούν 

τους κατάλληλους για τις υπό διερεύνηση κατηγορίες προϊόντων 

 Δράσεις Δημοσιότητας για την αναγνωρισιμότητα, την αναγκαιότητα, την σημασία για την 

εθνική οικονομία και την καθιέρωση στην αγοραστική συνείδηση του καταναλωτή του 

Ελληνικού Σήματος 

Επίσης θα πρέπει να υποβάλλει: 

 Σχέδια τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των αναγκαίων – προτεινόμενων 

παρεμβάσεων (συμπεριλαμβανομένων Τ.Π.Ε). 

 Τεκμηριωμένη κοστολογική προσέγγιση των παρεμβάσεων. Η κοστολογική προσέγγιση 

κρίνεται απαραίτητη για την μετέπειτα υποβολή πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης σε 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Να προτείνει πήγες χρηματοδότησής τους και  τρόπους 

εξασφάλισης της βιωσιμότητας τους.  

 Αναλυτικό εκτιμώμενο απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παρεμβάσεων. 

3.2  Μέθοδος υλοποίησης της δράσης 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ο Σύμβουλος θα: 

 Παρέχει τις υπηρεσίες του προς την Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας  

 Η παροχή υποστήριξης του συμβούλου θα κατευθύνεται από την Διεύθυνση Εμπορικής 

Ιδιοκτησίας και θα γίνεται τόσο με γραπτά στοιχεία (προτάσεις, κείμενα, έγγραφα, 

εκθέσεις κλπ) όσο και προφορικά με τη διενέργεια συναντήσεων (με την παροχή 

συμβουλών και κατευθύνσεων).  

 Διατυπώνει προτάσεις για την βελτιστοποίηση των εκτελούμενων εργασιών. 

 Συντάσσει μηνιαίες εκθέσεις προόδου των εργασιών 

 Εκπονήσει τα απαιτούμενα παραδοτέα και θα συντάξει τις τελικές προτάσεις με σαφή 

κωδικοποίηση, ακολουθώντας αυστηρά την δομή και το περιεχόμενο σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας  

 Ο Ανάδοχος θα παρέχει έναν υπεύθυνο έργου (ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την 

έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση του έργου), και δύο στελέχη για δύο μήνες, οι οποίοι θα 

απασχολούνται αποκλειστικά στο έργο και θα καλύπτουν ο καθένας τους τουλάχιστον ένα 

ανθρωπομήνα ανά μήνα. Συνολικά θα απαιτηθούν έξι ανθρωπομήνες. Επίσης, δεν 

απαιτείται η συνεχής παρουσία του συμβούλου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση 

(μεθοδολογική προσέγγιση) για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση για την υλοποίηση του έργου 

και το προσωπικό που θα διαθέσει (σύνθεση ομάδας έργου), με αναλυτική αναφορά του 
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αντικείμενου και του χρόνου απασχόλησης τους στο έργο (αναλυτικό χρονοδιάγραμμα). Τυχόν 

αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου. 

3.3 Ομάδα εργασίας και Εμπειρία του Αναδόχου - Εμπειρογνώμονα 

 

Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου πρέπει να διαθέτει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα  και εμπειρία, επαρκώς αποδεικνυόμενα:  

 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών  

 Δεκαετή τουλάχιστον συνολική επαγγελματική εμπειρία  

 Πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα πιστοποιήσεων και τουλάχιστον 

2 έργα ανάπτυξης Σήματος Ποιότητας την τελευταία 5ετία 

Τα δύο άλλα στελέχη της ομάδας έργου θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών  

 Πενταετή τουλάχιστον συνολική επαγγελματική εμπειρία 

 Τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα πιστοποιήσεων και τουλάχιστον 2 

έργα ανάπτυξης Σήματος Ποιότητας την τελευταία 5ετία. 

 

Για το σύνολο των στελεχών του Αναδόχου που θα απασχοληθούν στο Έργο, θα πρέπει να γίνει 

αναλυτική αναφορά στην εμπειρία και τους τίτλους σπουδών. Η συνάφεια του τίτλου σπουδών θα 

σχετίζεται με την αντίστοιχη εργασία που θα ανατεθεί στα στελέχη στα πλαίσια του έργου.  Τα 

στελέχη που θα απασχοληθούν στο Έργο θα αναφέρονται ονομαστικά και θα παρατίθενται για το 

καθένα τα εξής στοιχεία: 

 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

 Η θέση και ο ρόλος στο οργανωτικό σχήμα του έργου (π.χ. Υπεύθυνος Έργου, μέλος) 

 Το γνωστικό αντικείμενο / εργασία που θα καλύψουν 

 Η σχέση με την εταιρεία (υπάλληλος, συνεργάτης, στέλεχος κλπ) 

 Οι ανθρωπομήνες συμμετοχής κάθε στελέχους ανά φάση του έργου. 

 

Η παραπάνω εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των στελεχών της Ομάδας 

Έργου σε παρόμοια έργα, με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και βεβαιώσεις των εργοδοτών των 

έργων στα οποία συμμετείχαν. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει την παύση της συνεργασίας αν αποδειχθεί ότι τα μέλη δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του έργου. Η αναθέτουσα αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει 

αδυναμία των προτεινόμενων στελεχών να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόμενο ρόλο τους, 

ακολουθώντας τα προβλεπόμενα από την διαδικασία παρακολούθησης του έργου, θα ζητήσει την 

αντικατάστασή τους από νέα στελέχη που θα τεθούν και πάλι στην έγκρισή της. Επισημαίνεται ότι 
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τυχόν αλλαγή προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αναθέτουσας αρχής.   

 

3.4  Παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα της δράσης 

Η Δράση περιλαμβάνει την εκπόνηση και την υποβολή γραπτών Παραδοτέων, ως εξής: 

 Πλήρης καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, 

διεθνείς πρακτικές με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και σενάρια 

υλοποίησης του Έργου (χρόνος παράδοσης: 15 ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης). 

 Πρακτικά συναντήσεων, που πιθανόν θα πραγματοποιηθούν με τρίτους φορείς (παράδοση 

μαζί με τις μηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις) 

 Μηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις προόδου  

 Τελικό κείμενο τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των προτεινόμενων 

παρεμβάσεων, που ζητούνται στην παράγραφο 3.1, καθώς και κοστολογική προσέγγιση 

τους  (χρόνος παράδοσης: 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης) 

 Τυχόν άλλα κείμενα εμπειρογνωμοσυνών που θα προκύψουν 

 Τελική έκθεση πεπραγμένων 

Ο χρόνος συνολικής υλοποίησης της Δράσης από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και     της 

οριστικής παραλαβής και του τελευταίου παραδοτέου, είναι τρεις (3) μήνες, με δικαίωμα 

παράτασης σε συμφωνία των δύο μερών, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, χωρίς αλλαγή του 

φυσικού αντικειμένου και χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. 

Επιπλέον, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 

του έργου, ο Ανάδοχος εγγυάται, με δήλωση στην προσφορά του, ότι θα παρέχει υποστήριξη 

στην Αναθέτουσα Αρχή, υπό τον τύπο διευκρινήσεων (προφορικώς ή/και εγγράφως αν αυτό 

απαιτηθεί), σε θέματα που άπτονται των παραδοτέων του έργου, χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή 

3.5 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Η παραλαβή του έργου της μελέτης θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολουθήσεως και Παραλαβής 

του Έργου (ΕΠΠΕ) που θα συσταθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή.  

Η συνοπτική περιγραφή και οι αρμοδιότητες της ΕΠΠΕ έχουν ως εξής: 

 Συνοπτική περιγραφή: Η ΕΠΠΕ θα συσταθεί από στελέχη της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ.Ο.Α. Τομέων 

Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (ΕΔ Ε&ΠΚ). 
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 Έλεγχος και παραλαβή παραδοτέων: Η ΕΠΠΕ  θα είναι η κύρια υπεύθυνη για τον 

συντονισμό και την διενέργεια ελέγχου των παραδοτέων. 

 Καταγραφή παρατηρήσεων-σφαλμάτων: Η ΕΠΠΕ  ως υπεύθυνη ελέγχου και παραλαβής 

θα είναι αρμόδια για την καταγραφή παρατηρήσεων ή συλλογής σφαλμάτων. Επίσης, θα 

είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των εξαγομένων αποτελεσμάτων της μελέτης, την 

καταγραφή παρατηρήσεων, ενδεχομένων σφαλμάτων και την σύνταξη των επιμέρους 

τεσσάρων παραδοτέων  και του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 

παραλαβής του έργου. 

3.6  Διαδικασία Παραλαβής Έργου 

Όλα τα παραδοτέα του έργου προκειμένου να γίνουν αποδεκτά και να παραληφθούν θα πρέπει 

να ελεγχθούν από την αρμόδια ΕΠΠΕ.  

Στην περίπτωση διαπιστώσεως παρεκκλίσεων κάποιου παραδοτέου από τους όρους της 

συμβάσεως, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο – εντός τριών εργάσιμων ημερών 

από την επομένη της ημερομηνίας παραδόσεως του – τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου, 

προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα 

διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την λήψη των 

παρατηρήσεων. 

Η διαδικασία επανυποβολής μπορεί να γίνει έως δύο φορές και σε καμία περίπτωση ο χρόνος 

παρατηρήσεων ή της επανυποβολής παραδοτέου δεν επηρεάζει το συνολικό χρόνο του έργου. 

4. Προϋπολογισμός της Δράσης 

Το σύνολο της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου δεν μπορεί να υπερβεί το 

ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού του Έργου περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και 

δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου. 

5. Εμπιστευτικότητα – Ενημέρωση 

Kαθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής, o ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των εργασιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Αναθέτουσα Αρχή  και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή σχετική συναίνεση αυτής. 
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Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο ανάδοχος, οφείλει να μην ανακοινώνει σε κανένα – 

παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν  - πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτόν 

κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία υλοποίησης του Έργου. Κάθε έγγραφο που χρησιμοποιείται 

στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και κάθε πληροφορία που προκύπτει από αυτό, παραμένει 

αυστηρώς εντός των  αρμοδίων γι’ αυτά Υπηρεσιών του Υπουργείου.  

 

  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


