
 

  Σελ. 1 

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 

του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.                                      

Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας 

Καραγιώργη Σερβίας 6, Αθήνα                       

Τ.Κ. 105 62  

 

 

Αθήνα, 01 Νοεμβρίου 2022 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 1, 6 του ν.4412/2016 

Για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο: 

 «Παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για την προετοιμασία του φακέλου 

κοινοποίησης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση παροχής 

κρατικής ενίσχυσης στο ΟΑΚΑ», στο πλαίσιο του έργου «Ανακαίνιση ΟΑΚΑ» του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (στο εξής το «ΤΑΙΠΕΔ» ή το 

«Ταμείο»):  

Α. Έχοντας υπόψη:  

α) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17). 

β) Τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (ΕΕ L. 94/65/28.3.2014) και του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως 

ισχύουν και ιδίως του άρθρου 128 αυτού. 

γ) Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 περ. β, 5Β και 8 παρ. 4 και 6 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως 

ισχύουν. 

δ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά 

με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην 

Ουκρανία (L 111/1).  
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ε) Τα άρθρα 125 – 130 του ν. 4799/2021 (Α ΄ 78). 

στ) Το άρθρο 128 παρ. 1, 4 και 6 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει. 

ζ) Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, 

ST 10152/21 ADD 1).  

η) Την υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων 

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

θ) Την υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

ι) Τον Κανονισμό Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών του ΤΑΙΠΕΔ, όπως 

τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 2/16128/0025 Υπουργική Απόφαση με τίτλο 

«Τροποποίηση – Κωδικοποίηση Κανονισμού Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 

(ΦΕΚ Β΄ 476/26.02.2014),  

ια) Την  απόφαση υπ’ αρ. πρωτ. 2679/27.12.2021 (πρακτικό της από 08.11.2021 συνεδρίασης) της 

Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας με την οποία το έργο «Ανακαίνιση 

Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών», εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων 

Στρατηγικής Σημασίας, με Δικαιούχο το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Ολυμπιακό 

Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "Σπύρος Λούης" και ορίστηκε το Ταμείο ως φορέας ωρίμανσης, διενέργειας 

διαγωνισμών και παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων, καθώς και ως φορέας 

υλοποίησης για τις ανάγκες του κανονιστικού πλαισίου του Ταμείου Ανάκαμψης. 

ιβ) Την υπ’ αριθμ. 163960 ΕΞ 2021/21.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

(ΑΔΑ: Ψ52ΕΗ-30Κ) περί ένταξης του Έργου με τίτλο «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου 

Αθηνών», (ID Δράσης  16932), Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως έχει επικαιροποιηθεί 

και ισχύει. 
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ιγ) Την από 25.02.2022 σύμβαση μεταξύ των Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΟΑΚΑ και 

ΤΑΙΠΕΔ, που συνήφθη κατά το άρθρο 5Β του ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με την από 

20.04.2022 Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση. 

Β. Και ότι : 

Εισαγωγή 

Το Ταμείο είναι ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο  με το άρθρο 1 του ν. 

3986/2011 (Α΄ 152), αποτελεί άμεση θυγατρική εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία 

Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε. - Υπερταμείο), εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη 

Σερβίας, αρ. 6, ΤΚ 10562, κωδικός NUTS EL303. 

Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και για την ταχεία υλοποίηση των 

Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που χαρακτηρίζονται ως τέτοιες από την αρμόδια Κυβερνητική 

Επιτροπή Στρατηγικής Σημασίας (του άρθρου 126 περ. ζ του ν. 4799/2021, Α΄ 78), το Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής: ΤΑΙΠΕΔ ή Ταμείο) ανέλαβε κεντρικό ρόλο 

στην ωρίμανση, τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και την παρακολούθηση της 

εκτέλεσης των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, («το Πρόγραμμα») του ν. 4799/2021 (Α’ 78). Το Πρόγραμμα 

στοχεύει στην αξιολόγηση, ιεράρχηση και έγκριση έργων στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και 

θα συντονίζεται σε επίπεδο Προεδρίας της Κυβέρνησης.  

Προς τούτο, με την παρ. 1 του άρθρου 102 του ν.4804/2021 συμπληρώθηκε και ο κατά την παρ. 1 

του άρθρου 1 του ν.3986/2011 (Α΄ 152) σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να περιλαμβάνει και τον 

παραπάνω ρόλο. Σύμφωνα δε με το άρθρο 5Β του Ν.3986/2011, για το σκοπό αυτό στο ΤΑΙΠΕΔ 

δημιουργήθηκε ειδική Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – 

«PPF») η οποία αναλαμβάνει την ωρίμανση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, τη διενέργεια του 

διαγωνισμού, καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω συμβάσεων.  

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας αποτελεί διακριτό λειτουργικό κλάδο δραστηριότητας 

του ΤΑΙΠΕΔ και λειτουργεί ως διακριτή λογιστική μονάδα. Μέσω αυτής το ΤΑΙΠΕΔ ενεργεί κατ’ 

εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχου του προγράμματος.  

Σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αρ. πρωτ. 2679/27.12.2021 (από 08.11.2021 συνεδρίασης) της 

Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες των 

άρθρων 130 του ν. 4799/2021 και 1 παρ. 1 περ. β. και 5Β του ν. 3986/2011 στο ΤΑΙΠΕΔ για το Έργο με 



 

  Σελ. 4 

τίτλο: «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών», εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, με Δικαιούχο το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "Σπύρος Λούης". Με την ανωτέρω απόφαση 

ορίστηκε το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέας ωρίμανσης, διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών και 

παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων, καθώς και ως φορέας υλοποίησης του έργου.  Το 

Ταμείο ενεργεί κατ' εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του Δικαιούχου του Έργου (Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και ΟΑΚΑ). 

Tο ΤΑΙΠΕΔ επιθυμεί να συνεργαστεί και να αναθέσει υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου σε 

εξειδικευμένο και έμπειρο Ανάδοχο (εφεξής ο «Ανάδοχος»), ο οποίος θα αναλάβει την προετοιμασία 

του φακέλου κοινοποίησης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 

παροχής κρατικής ενίσχυσης στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό Τεχνικό Δελτίου Έργου 

(ΤΔΕ) στο πλαίσιο του Έργου «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, – Υπ.7: Τεχνική 

Βοήθεια (Συμβάσεις 1,2,3,4 και 5) (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5158654). 

Σας απευθύνει 

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την 

υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικού 

συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις: 

1. Αντικείμενο σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για την 

προετοιμασία φακέλου κοινοποίησης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την έγκριση παροχής κρατικής ενίσχυσης στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του έργου «Ανακαίνιση ΟΑΚΑ» που 

έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α.  Μελέτη της σημερινής εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ 

και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του. 

β. Μελέτη αντίστοιχων εγκαταστάσεων (εντός και εκτός Ελλάδος) και εκτίμηση της δυναμικής και 

προοπτικής του ΟΑΚΑ. 

γ. Διαμόρφωση πρότασης για την εμπορική στρατηγική των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, για τα 

επόμενα 25 έτη και καθορισμός των επιχειρησιακών του στόχων. 
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δ. Αναγνώριση, σε συνεργασία με το ΟΑΚΑ, απαιτούμενων παρεμβάσεων που θα πρέπει να γίνουν 

για την επίτευξη των ανωτέρω επιχειρησιακών στόχων και αξιολόγηση αυτών αναφορικά με τη 

δυνατότητα και τον χρόνο εφαρμογής τους. 

ε. Εξειδίκευση των βασικών δράσεων/παρεμβάσεων και ανάλυση, βάσει διαθεσιμότητας στοιχείων, 

των κρίσιμων παραμέτρων υλοποίησης. Ενδεικτικά: 

• Μισθώματα: Δυνατότητα αύξησης του εισοδήματος από μισθώματα και χορηγίες και 

απαιτούμενες ενέργειες. 

• Λειτουργία: Δυνατότητες αναδιοργάνωσης και βελτίωσης λειτουργίας για την καλύτερη 

αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου. 

• Χρονοδιάγραμμα: Κατηγοριοποίηση των παρεμβάσεων επί των εγκαταστάσεων και 

προσδιορισμός προτεραιοτήτων, βάσει εμπορικότητας και ετοιμότητας. 

• Διαχείριση προβληματικών δραστηριοτήτων: Επανεξέταση στρατηγικής σε σχέση με τη 

διαχείριση λιγότερο αξιοποιήσιμων και κοστοβόρων μονάδων. 

• Οργάνωση: Εντοπισμός αναγκαίων παρεμβάσεων στην οργανωτική δομή για την καλύτερη 

υποστήριξη του μελλοντικού μοντέλου λειτουργίας. 

στ.  Ανάπτυξη οικονομικού μοντέλου, που θα περιλαμβάνει P&L και Cash Flow: Θα αναπτυχθούν 2 

σενάρια, 1 χωρίς την πραγματοποίηση επενδύσεων και 1 με την πραγματοποίηση των επενδύσεων. 

ζ. Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών που θα τροφοδοτήσουν το οικονομικό 

μοντέλο και θα διαμορφώσουν τις παραδοχές του. 

η. Εκτίμηση των οικονομικών προβλέψεων για όλα τα οικονομικά δεδομένα που θα χρειαστούν τόσο 

για το P&L όσο και για το Cash Flow, με ορίζοντα 25ετίας και για τα 2 σενάρια. 

• Σημειώνεται ότι για το σενάριο με την πραγματοποίηση των επενδύσεων, για την εκτίμηση 

των σχετικών στοιχείων κόστους και τα λειτουργικά έξοδα θα συνδράμει ο τεχνικός 

σύμβουλος του Έργου. 

θ. Προβλέψεις για λήψη δανεισμού και σχετικές παραδοχές  

• Σημειώνεται πως σχετικές πληροφορίες θα χρειαστεί να προσκομίσει το ΟΑΚΑ.    
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ι. Αξιολόγηση εμπορικής βιωσιμότητας μέσω ανάλυσης ευαισθησίας. 

ια. Συμπλήρωση των σχετικών χρηματοοικονομικών στοιχείων που απαιτούνται στο σχέδιο προ-

κοινοποίησης και κοινοποίησης της σχεδιαζόμενης ενίσχυσης στο ΟΑΚΑ προς τις αρμόδιες υπηρεσίες 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έλεγχος από χρηματοοικονομικής πλευράς της προ-κοινοποίησης και 

της κοινοποίησης. 

ιβ. Συμμετοχή στις επαφές προ-κοινοποίησης (pre-notification contacts) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

προκειμένου να βολιδοσκοπηθούν σε αρχικό στάδιο οι υπηρεσίες της Επιτροπής που θα 

αξιολογήσουν το μέτρο.  

ιγ) Υποστήριξη από χρηματοοικονομικής πλευράς κατά την διαμόρφωση απαντήσεων σε τυχόν 

διευκρινιστικά ερωτήματα που απευθύνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της προ-κοινοποίησης (requests 

for clarifications). 

ιδ) Υποστήριξη από χρηματοοικονομικής πλευράς κατά την σύνταξη επίσημης κοινοποίησης 

(notification), κατόπιν των επαφών με την Επιτροπή. 

ιε) Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις ή/και συναντήσεις με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τις υπηρεσίες 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προ-κοινοποίησης, κοινοποίησης 

και αξιολόγησης του μέτρου από την Επιτροπή, μέχρι και την έκδοση εγκριτικής απόφασης και τη 

δήλωση των εμπιστευτικών στοιχείων. 

ιστ) Συνεργασία με τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και τους λοιπούς εμπλεκόμενους συμβούλους αυτού 

(νομικούς, τεχνικούς κ.λπ.) καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προ - κοινοποίησης, κοινοποίησης 

και αξιολόγησης του μέτρου από την Επιτροπή, μέχρι και την έκδοση εγκριτικής απόφασης. 

Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα (δικαίωμα προαίρεσης), όπως, για τη διασφάλιση των στόχων του 

Έργου, επαυξήσει το αντικείμενο της Σύμβασης έως ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) της 

εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης ήτοι έως του ποσού των έξι χιλιάδων (6.000,00) Ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για αντίστοιχες υπηρεσίες και ιδίως για υπηρεσίες φορολογικού 

συμβούλου για το Έργο. Το δικαίωμα αυτό δύναται να ασκηθεί κατά την απόλυτη και αδέσμευτη 

κρίση του Ταμείου σε κάθε περίπτωση εντός της αρχικής διάρκειας της Σύμβασης. 

1.1. Παραδοτέα - Χρόνος υποβολής  

Τα παραδοτέα ορίζονται σε: 

α) Έκθεση εμπορικής/επιχειρηματικής αξιολόγησης (Commercial due diligence). 

β) Το χρηματοοικονομικό μοντέλο του Έργου (financial plan). 
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Ως χρόνος παράδοσης των παραδοτέων ορίζεται η 9η.12.2022. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την παροχή των υπηρεσιών του να συνεργαστεί στενά με τα στελέχη 

του ΤΑΙΠΕΔ, τους αρμόδιους υπαλλήλους και όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

και τα στελέχη του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών “Σπύρος Λούης”, καθώς και με κάθε 

άλλο εμπλεκόμενο φορέα του ιδιωτικού τομέα ή της Γενικής Κυβέρνησης ή του Δημόσιου Τομέα. 

Τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η έδρα του Αναδόχου. 

2. Εκτιμώμενη Αξία - Ανώτατη αμοιβή - Χρηματοδότηση - Διάρκεια σύμβασης  

2.1  Η εκτιμώμενη αξία της υπόψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου 

ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), πλέον ΦΠΑ (66.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) και βρίσκεται εντός των ορίων της 

περίπτωσης γ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016. Ο ανωτέρω προϋπολογισμός αποτελεί το 

ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς (αμοιβής).  

2.2. Ως προς την παροχή των ως άνω συμβουλευτικών υπηρεσιών αυτή αρχίζει με την υπογραφή της 

σύμβασης και θα καλύψει  την παροχή υπηρεσιών έως και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης 

από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2.3.  Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού 

Αναθέσεών του: (α) να παρατείνει ή/και (β) να τροποποιήσει τη σύμβαση με το Ανάδοχο 

προκειμένου να περιλάβει τυχόν συμπληρωματικές υπηρεσίες που μπορεί να απαιτηθούν και 

δεν μπορούν να εξειδικευθούν σήμερα και οικονομικά ή τεχνικά ο διαχωρισμός τους από την 

παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα προξενήσει βλάβη στο Έργο και εφόσον δεν 

υπερβαίνουν ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της σύμβασης ή προκειμένου να προβεί σε 

περικοπή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, εάν συντρέξουν πραγματικοί 

λόγοι, που ανατρέπουν το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης ή καθιστούν αδύνατη ή μη 

τεχνικώς ή πραγματικώς ή νομικώς αναγκαία την εκτέλεση όλων των παραδοτέων της σύμβασης 

ή αίρουν τις τεχνικές ή νομικές προϋποθέσεις που καθιστούν εφικτή την νόμιμη και άρτια 

εκπόνηση των παραδοτέων. 

2.4  Το Έργο και η παρούσα σύμβαση που εντάσσεται σε αυτό, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση – NextGenerationEU στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

στο πλαίσιο της Δράση 16932.  
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2.5  Δεν προβλέπεται πρόσθετη αποζημίωση για τυχόν έξοδα του Αναδόχου (π.χ. μετακινήσεις- ταξίδια 

κλπ.) κατά την παροχή των υπηρεσιών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης  πέραν του ποσού 

αμοιβής που αναφέρεται ανωτέρω (παρ. 2.1).  

3. Κανόνες Διαπραγμάτευσης 

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:  

3.1 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία 

διαπραγμάτευσης, εφ' όσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων:  

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 1 - 2 του Άρθρου 57 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση),  

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 

επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,  

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 

σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 

(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 

390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
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2960/2001, Α` 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α` 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 

ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 

32-35 του ν. 4689/2020 (Α` 103),  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 

141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α` 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
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ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα πρόσωπα 

στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 

εκπροσώπησης της εταιρείας, όπως και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις 

συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς η υποχρέωση του παρόντος όρου αφορά τον 

νόμιμο εκπρόσωπο ή τους νομίμους εκπροσώπους τους με βάση το καταστατικό τους ή/και την 

νομοθεσία της χωράς εγκατάστασής τους.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 

περιπτώσεις της παρ. 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2. Αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης ο οικονομικός 

φορέας, εάν το Ταμείο:  

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή  

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α` και β` θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 

ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή 

δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
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αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α` και β` της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν 

ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.  

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο 

αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραπάνω παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2.  

4. Το Ταμείο αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού, είτε πριν, είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 

1 και 2.  

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 

μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία 

κριθούν επαρκή από το Ταμείο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με την σοβαρότητα 

και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 

φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος – μέλος, στο οποίο ισχύει 

η απόφαση.  

6. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί αρμοδίως με διοικητική πράξη ημεδαπής αρχής η 

ποινή του αποκλεισμού από διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
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7. Σε συμμόρφωση με τα ανωτέρω ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει με τον ΦΑΚΕΛΟ Α το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του 

ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί 

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του παρόντος άρθρου,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί με την παρούσα.  

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η απόδειξη μη συνδρομής των 

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή 

της παρούσας παραγράφου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπός του, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον Ενδιαφερόμενου για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

8. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά του σταδίου κατακύρωσης, 

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

9. Στην περίπτωση που Ενδιαφερόμενος στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων τρίτων 

φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης για κάθε φορέα στις 

ικανότητες του οποίου στηρίζεται, το οποίο υπογράφεται αντίστοιχα από τον νόμιμο ή 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του τρίτου φορέα.  

10. Απαγορεύεται η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οικονομικών φορέων, με οιονδήποτε 

τρόπο εφόσον εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 για την τροποποίηση του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που 

αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (L 111/1) και συγκεκριμένα αν ο οικονομικός 

φορέας είναι : α) Ρώσος υπήκοος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που έχει την έδρα 

του στη Ρωσία, ή β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 

κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50% οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της 
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παρούσας παραγράφου ή γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που ενεργεί εξ ονόματος 

ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, 

συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των 

υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται κατά την έννοια 

της οδηγίας 2014/24. 

11. Προκειμένου να εξεταστεί η καταλληλότητα του προσφέροντος για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας, πρέπει ο οικονομικός φορέας να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από 

τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 

12. Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  Στην 

περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) 

της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό 

(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, το ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 

των παρ. 1 και 2 ανωτέρω της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 

έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού των ανωτέρω 

παραγράφων.  

3.2 Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

3.3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ορίζεται η Παρασκευή, 11 

Νοεμβρίου 2022, και ώρα 15:00 μ.μ. και ως ημερομηνία αποσφράγισης της προσφοράς ορίζεται 

ομοίως η Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022, και ώρα 15:30 μ.μ.. 

3.4. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ στο σύνδεσμο 

https://hradf.com/prokirikseis/  και https://hradf.com/en/procurement/  

4. Υποβολή προσφορών 

4.1. Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής (Φάκελος Α): 

α. Αίτηση συμμετοχής στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα στοιχεία του (πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ., 

διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), τον νόμιμο εκπρόσωπό του, τον αντίκλητό του και τα πλήρη στοιχεία 

του (ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) και ότι αποδέχεται τον ηλεκτρονικό τρόπο 

επικοινωνίας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώνει ως διεύθυνση 

https://hradf.com/prokirikseis/
https://hradf.com/en/procurement/
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επικοινωνίας του. Η Αίτηση υπογράφεται ψηφιακά, από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο του προσφέροντος.  

β.  Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα ΙV. Η μη απόδειξη από τον προσωρινό ανάδοχο κατά το στάδιο κατακύρωσης της 

σύμβασης της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής που βεβαιώνονται μέσω του Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης αποτελεί λόγο αποκλεισμού της προσφοράς. Εφόσον  ο οικονομικός 

φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης υποβάλλεται ΕΕΕΣ και των δηλούμενων υπεργολάβων. 

γα. Υπεύθυνη Δήλωση από τον προσφέροντα (κατά το υπόδειγμα στο Παράρτημα II Υποδείγματα) 

με την οποία δηλώνει ότι αποδέχονται την νομιμότητα των όρων της παρούσας Πρόσκλησης, θα 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού 

ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17) και του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου 

που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις δράσεις και τα έργα του όπως και το 

συγκεκριμένο έργο (Υπ. Απόφαση υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 του Αν. Υπουργού 

Οικονομικών (Β' 4498), απόφασης υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 του Διοικητή της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0), απόφαση υπ’ αριθμ. 154839 ΕΞ 

2021/06.12.2021 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 

ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ), απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομικών υπ'  αριθμ. 163960 ΕΞ2021/ 21.12.2021, ΑΔΑ : 

Ψ52ΕΗ-30Κ), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

γβ. Υπεύθυνες δηλώσεις από τον προσφέροντα και τους τυχόν υπεργολάβους του (βλ. Παράρτημα II 

Υποδείγματα) ότι κατά τη στιγμή της υποβολής της προσφοράς, δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων 

ως προς την ανάθεση της σύμβασης, καθώς και ότι δεν έχουν καμία σχέση οικονομικής ή 

οποιασδήποτε άλλης φύσης με το ΟΑΚΑ ή/και οποιαδήποτε συνδεδεμένη οντότητα ή/και οικονομικό 

φορέα που έρχεται σε οικονομική αντίθεση με τις υπό ανάθεση υπηρεσίες ή/και τη σύμβαση. Αυτή 

η υποχρέωση για την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της 

συμβατικής σχέσης με το ΤΑΙΠΕΔ καθώς και έναντι του ΟΑΚΑ και του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με το ακόλουθο περιεχόμενο τόσο από τον προσφέροντα όσο 

και από τυχόν υπεργολάβους αυτού, από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους:  «Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν 

υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους 

περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 
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833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που 

αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 

Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι : (α) η εταιρεία που 

εκπροσωπώ  δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας 

εγκατεστημένος στη Ρωσία· (β) η εταιρεία  που εκπροσωπώ  δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή 

φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα 

τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· (γ) ούτε ο 

υπεύθυνα δηλών ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα 

ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο(α) ή (β) 

παραπάνω, (δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω 

στοιχεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων 

στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.» 

ε. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 

υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση 

του μέρους της σύμβασης. 

4.2. Φάκελος οικονομικής προσφοράς (Φάκελος Β): 

1. Στον Φάκελο Β της προσφοράς ο προσφέρων θα περιλαμβάνει τους οικονομικούς όρους 

συνεργασίας για την προς ανάθεση σύμβαση και ειδικότερα με μορφή κατ' αποκοπή συνολικού 

τιμήματος εκφραζόμενου ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ (κατά το έντυπο του Παραρτήματος 

IΙΙ). Ο φάκελος του προσφέροντος πρέπει να είναι πλήρης περιλαμβάνοντας τα οριζόμενα ανωτέρω. 

Προσφέρων που δεν υποβάλλει πλήρεις φακέλους με τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία θα 

αποκλείεται από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. 

2. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα ή/και διευκρινίσεις ή/και 

πληροφορίες από τον Προσφέροντα σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την Προσφορά του, 

όπως κρίνεται απαραίτητο. 

3. Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του, που θα περιλαμβάνει σωρευτικά τους 

ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α και Β με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: tender@hraf.gr  (υπόψη 

κ. Χρυσούλας Ραλλιά), με τον τίτλο : 

mailto:tender@hraf.gr
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 «Παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου κοινοποίησης 

προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση παροχής κρατικής ενίσχυσης 

στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του έργου «Ανακαίνιση ΟΑΚΑ» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας». 

Σημειώνεται ότι το μέγιστο αποδεκτό μέγεθος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος είναι 8ΜΒ, τα 

επισυναπτόμενα αρχεία δεν θα πρέπει να είναι συμπιεσμένα (.zip) και η ονομασία τους δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά τους είκοσι (20) χαρακτήρες. 

4. Ο Φάκελος Β θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού του συνόλου της προσφοράς, να υποβληθεί 

προστατευμένος με κωδικό πρόσβασης (password). Μετά την αξιολόγηση του Φακέλου Α, ο 

προσφέρων που θα κριθεί ότι πληροί  τις προϋποθέσεις παραδεκτής συμμετοχής θα κληθεί με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αποστείλει τον κωδικό πρόσβασης (password) του Φακέλου 

Β.  

5. Εφόσον ο προσφέρων δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα ενημερωθεί για την απόρριψη 

της προσφοράς του. Εφόσον ο προσφέρων μετά από πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ να αποστείλει των 

κωδικό πρόσβασης δεν ανταποκριθεί στον χρόνο που θα του έχει τεθεί να αποστείλει τον κωδικό 

πρόσβασης, θα αποκλείεται από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Μετά την αξιολόγηση του 

Φακέλου Β ο προσφέρων θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 

6. Προσφορές δύναται να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022 ώρα 15:00 μ.μ., 

Αθήνας. Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας δεν θα γίνονται 

δεκτές και δεν θα αξιολογούνται.  

7. Η αποσφράγιση των Προσφορών θα λάβει χώρα στην έδρα του Ταμείου την Παρασκευή, 11 

Νοεμβρίου 2022 ώρα 15:30 μ.μ., Αθήνας.  

8. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τον 

προσφέροντα για τη βελτίωση της οικονομικής προσφοράς του, πριν από την τελική ανάθεση της 

Σύμβασης.  

9. Για την υπογραφή της σύμβασης, ο προσωρινός ανάδοχος ανάλογα με την νομική του μορφή θα 

πρέπει να υποβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (και για τους τυχόν 

υπεργολάβους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας). 

β. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (και για τους τυχόν υπεργολάβους, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις της παρούσας). 
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γ. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (και για τους τυχόν υπεργολάβους, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις της παρούσας). 

δ. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό. 

ε. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 δ του 

άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021, όνομα (ή ονόματα), επώνυμο (ή επώνυμα) και 

ημερομηνία γέννησης του πραγματικού δικαιούχου (ή των πραγματικών δικαιούχων) του αναδόχου, 

της ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη εισηγμένης εταιρίας υποβάλλεται η απόδειξη και το 

περιεχόμενο εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 

4557/20184557/2018 και υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα και του υπεργολάβου περί της 

ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων της, ενώ σε περίπτωση εισηγμένης εταιρίας υποβάλλεται 

το αρχείο γνωστοποιήσεων του ν. 3556/2007 ή ελλείψει αυτού (για οικονομικούς φορείς 

εγκατεστημένους σε χώρα έκτος ΕΕ) υποβάλλεται α) υπεύθυνη δήλωση με τα ανωτέρω απαιτούμενα 

στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου και β) κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο που τεκμηριώνει την 

υπαγωγή σε ισοδύναμα με της απαιτήσεις γνωστοποίησης κατά την ενωσιακή νομοθεσία διεθνή 

πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό 

δικαιούχο. 

στ. Επικαιροποιημένη την υπεύθυνη δήλωση του όρου 4.1 περ. δ). 

ζ. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος και των τυχόν υπεργολάβων, της 

περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή 

προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και της μεταβολές της σε 

αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό 

φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

η. Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 

τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. 
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Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 

σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 

απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 

οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί 

εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

10. Η ανάθεση της σύμβασης ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον 

ανάδοχο.  

11.Η αποσφράγιση των φακέλων Α και Β και η αξιολόγησή τους γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ταμείου.  

12.Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης το 

ΤΑΙΠΕΔ απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διεύθυνσης tender@hraf.gr, να εξηγήσουν 

την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 

ανώτατο όριο πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Εάν τα παρεχόμενα 

στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που 

προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

13.Η παρούσα Πρόσκληση, η προσφορά που θα υποβληθεί και η σύμβαση που θα συναφθεί με τον 

ανάδοχο, ερμηνεύονται και διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο λαμβάνοντας υπόψη και 

τις επικρατούσες συνθήκες στη αγορά, την πρακτική του ΤΑΙΠΕΔ και την εσωτερική πολιτική του, 

συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων που είναι συνήθεις στις εκάστοτε συναλλαγές. 

14.Οι αιτήσεις, δηλώσεις, στοιχεία και τα κάθε είδους δικαιολογητικά που αποτελούν ιδιωτικά 

έγγραφα για την συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και με ψηφιακή υπογραφή του 

νομίμου εκπροσώπου του ή με υπογραφή μέσω του gov.gr. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο 

πιστοποιητικό ή άδεια ή βεβαίωση και εν γένει δικαιολογητικό ή το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες 

τις περιπτώσεις που ζητούνται από την παρούσα Πρόσκληση, αυτό πρέπει να αντικαθίσταται με 

ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση με 

mailto:tender@hraf.gr
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ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού με επικύρωση της γνησιότητας 

υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ρητώς ότι δεν εκδίδεται το ζητούμενο πιστοποιητικό ή άδεια ή 

βεβαίωση ή δικαιολογητικό. Διευκρινίζεται ότι εάν δεν εκδίδονται περισσότερα του ενός εκ των 

ανωτέρω πιστοποιητικών ή αδειών ή βεβαιώσεων ή δικαιολογητικών, θα αρκεί οι σχετικές δηλώσεις 

να περιληφθούν στο σώμα μίας μόνο ένορκης βεβαίωσης ή - για τις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση- υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω.  

15.Η αίτηση συμμετοχής και οι ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα με 

βεβαίωση γνησιότητας υπογραφής μέσω gov.gr ή υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος 

περιλαμβάνεται σε κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα προς τον Κανονισμό ΕΕ 910/2014.   

16.Γλώσσα της διαδικασίας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης είναι η ελληνική. Τα έγγραφα της 

σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 

στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.    

17.Το ΤΑΙΠΕΔ, τα μέλη οποιουδήποτε εταιρικού οργάνου του, καθώς και τα στελέχη, οι υπάλληλοι, 

οι σύμβουλοι και οι αντιπρόσωποί του ή οι προστηθέντες αυτού, δεν υπέχουν καμία ευθύνη ή 

υποχρέωση αποζημίωσης αναφορικά με οποιοδήποτε σφάλμα, παράλειψη ή λανθασμένη δήλωση 

της παρούσας Πρόσκλησης. Κατά του ΤΑΙΠΕΔ και των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω ουδέν 

πρόσωπο αποκτά, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση ή άλλη 

αξίωση από την παρούσα Πρόσκληση ή/και από την συμμετοχή του στην διαδικασία που 

περιγράφεται στο παρόν έγγραφο. Ο αποκλεισμός από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ή η μη 

επιτυχία στην παρούσα τη διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν αποτελεί βάση για οποιοδήποτε 

δικαίωμα αποζημίωσης έναντι του ΤΑΙΠΕΔ ή/και των προαναφερθέντων προσώπων. Ο προσφέρων 

είναι υπεύθυνος για τις δαπάνες και τα κόστη που θα επωμισθεί ανταποκρινόμενος στην Πρόσκληση 

και για την προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς του. 

18.Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί την πλήρη διακριτική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή 

αναβάλει την παρούσα διαδικασία ή να αποφασίσει τροποποίηση των όρων και τευχών της 

παρούσας Πρόσκλησης, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή άλλη προειδοποίηση, καθώς και να 

διακόψει οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κι αν 
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βρίσκεται η διαδικασία, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα 

ή / και τρίτου. 

19.Κάθε διαφορά που απορρέει από ή σε σχέση με την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, 

συμπεριλαμβανομένων των προσφορών που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες, και η σύμβαση που θα 

συναφθεί με τον Ανάδοχο, υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων 

δικαστηρίων της Αθήνας (Ελλάδα). 

20.Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αφορούν αιτήματα του οικονομικού φορέα προς το 

Ταμείο συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, 

με το κείμενο του αιτήματος (π.χ. παροχή διευκρινίσεων), το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο ώστε να ληφθεί υπ' όψιν. Αιτήματα που υποβάλλονται με άλλον τρόπο δεν 

εξετάζονται, ούτε εξετάζονται αιτήματα, όταν το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

21.Μετά την υποβολή της προσφοράς το Ταμείο επιφυλάσσεται να ζητήσει επιπλέον σε έντυπη 

μορφή και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο της προσφοράς κρίνει σκόπιμο, ενώ έχει το 

δικαίωμα να επαληθεύσει την γνησιότητα και ακρίβεια του περιεχομένου των στοιχείων της 

προσφοράς με κάθε τρόπο και είδος επικοινωνίας.  

22.Οι προθεσμίες της παρούσας αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά 

περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής ή συμβάντος και λήγουν όταν παρέλθει ολόκληρη 

η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο μη εργάσιμη ή αργία στην Ελλάδα, όταν παρέλθει 

ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα. 

23.Μετά την αποστολή των φακέλων της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν 

θα ζητηθούν από το Ταμείο.  

24.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία με το Ταμείο 

βεβαιώνεται από τον χρόνο περιέλευσης του οικείου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

25.Ο προσφέρων δεσμεύεται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που 

υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των προσφορών.  

26.Προσφορές για μέρος ή τμήμα των υπηρεσιών δεν γίνονται δεκτές και οδηγούν σε απόρριψη της 

προσφοράς.  
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27.Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις του προσφέροντος επί των όρων, που περιλαμβάνονται 

στα τεύχη της Πρόσκλησης, δεν γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν 

τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από τη διαδικασία.  

28.Επισημαίνεται ότι προσφορά, η οποία δεν θα ικανοποιεί πλήρως όλα τα κριτήρια της παρούσας 

Πρόσκλησης, θα απορριφθεί.  

29.Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους 

του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

30.Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Δεν προβλέπεται αναθεώρηση τιμών. 

31.Η υποβολή προσφοράς στην παρούσα διαδικασία της διαπραγμάτευσης ισοδυναμεί με δήλωση 

του οικονομικού φορέα ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, τα 

στοιχεία και τα τεύχη της Πρόσκλησης.  

32.Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή να 

επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της Πρόσκλησης.  

33.Το Ταμείο δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους 

Ενδιαφερόμενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και 

υποβολή των προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα γίνουν δεκτές ή θα 

αναβληθεί ή ματαιωθεί η διαδικασία ανάθεσης ή η υπογραφή σύμβασης σε οποιοδήποτε στάδιο και 

χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Αυτοί που συμμετέχουν στη διαδικασία και υποβάλλουν 

προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα κατά του Ταμείου από 

την Πρόσκληση αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στη διαδικασία ανάθεσης. Το Ταμείο δεν φέρει 

καμία ευθύνη έναντι του αναδόχου και οποιουδήποτε τρίτου για την ορθότητα, πληρότητα ή/και 

ακρίβεια των μελετών, σχεδίων εγχειριδίων, εκθέσεων, μετρήσεων και λοιπών εγγράφων και 

στοιχείων που χορηγούνται σε αυτόν και δεν έχουν συνταχθεί από το ίδιο ή κατ'  εντολή του. 
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34.Η προσφορά, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της Πρόσκλησης, θεωρείται ως πρόταση 

προς το Ταμείο και όχι ως αποδοχή πρότασής του. 

35.Καμία παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου δεν 

δίνει το δικαίωμα σε προσφέροντα να την επικαλεστεί, προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή 

ελαττώσεως των υποχρεώσεών του.  

36.Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς όφελος του 

Ταμείου, το οποίο δικαιούται να παραιτηθεί από αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα 

στον προσφέροντα ή σε άλλους τρίτους.  

Ακολουθούν τα κατωτέρω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

Πρόσκλησης και αποτελούν και έγγραφα (συμβατικό πλαίσιο) της δημοπρατούμενης σύμβασης. 

 Παναγιώτης Σταμπουλίδης 

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:  

PricewaterhouseCoopers Business Solutions Α.Ε., Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 268, ΤΚ 15232 με ΑΦΜ 

094496049, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, email: gr_public_tenders@pwc.com

mailto:gr_public_tenders@pwc.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

I. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (το «Ταμείο» ή «ΤΑΙΠΕΔ»), που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας 6, 10562, Αθήνα τηλ. +30 2210 10 3274400 
e-mail: info@hraf.gr, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας αναφορικά με τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία στο 
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, ενημερώνει σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 
2016/679 - ΓΚΠΔ) και του Ν.4624/2019, το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά 
ως Υποψήφιος ή ως νόμιμος εκπρόσωπος ενός Υποψήφιου νομικού προσώπου, ότι το 
Ταμείο ή και τρίτα μέρη, στο όνομα και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα 
ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 

Α. Είδος και πηγή δεδομένων 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται με την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφορών και τα οποία θα υποβληθούν στο ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο της παρούσας 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης από το φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι το ίδιο υποψήφιος 
ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου νομικού προσώπου (όπως ενδεικτικά τα 
ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ηλικία, ιστορικό απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εργασίας και των εταιρικών επωνυμιών, πληροφορίες 
εκπαίδευσης, προσωπικά στοιχεία που εμπεριέχονται στα βιογραφικά του προσωπικού του 
Υποψηφίου καθώς και στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου του υποψηφίου που 
υπογράφει/υποβάλλει την προσφορά κ.λπ.). 

Β. Σκοπός επεξεργασίας – Νόμιμη βάση επεξεργασίας 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της υποβληθείσας Προσφοράς, η εφαρμογή 
της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, η προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ΤΑΙΠΕΔ και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών, η εκπλήρωση των εκ του 
νόμου υποχρεώσεων του Ταμείου. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα 
χρησιμοποιηθούν από το Ταμείο αποκλειστικά για την ενημέρωση του υποψηφίου σχετικά 
με την αξιολόγηση της υποβληθείσας προσφοράς. Νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων από το Ταμείο, είναι η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων 
του Ταμείου (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1’γ), η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του 
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Ταμείου (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β) και το έννομο συμφέρον του Ταμείου (ΓΚΠΔ άρθρο 6 
παρ.1’ στ). 

Γ. Αποδέκτες των δεδομένων 

Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων είναι: 

1. Το αρμόδιο προσωπικό του ΤΑΙΠΕΔ. 
2. Σύμβουλοι στους οποίους το Ταμείο αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών 

στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του 
απορρήτου και των διατάξεων του ΓΚΠΔ. 

3. Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., δημόσιοι φορείς ή/και 
δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

ΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ 

Τα δεδομένα της παρ. Α ανωτέρω θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών 
από τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο με οποιονδήποτε τρόπο. Σε 
περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, τα δεδομένα θα τηρούνται από το ΤΑΙΠΕΔ για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) ετών. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα 
θα καταστρέφονται/διαγράφονται με ασφάλεια. 

ΙΙΙ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, τα φυσικά πρόσωπα έχουν τα ακόλουθα 
δικαιώματα: α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) 
περιορισμού της επεξεργασίας, (ε) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του 
δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων στην κατάρτιση προφίλ, (στ) φορητότητας. Για την άσκηση των ανωτέρω 
δικαιωμάτων τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στο Ταμείο (e-
mail: dpo@hraf.gr). Το Ταμείο λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την ικανοποίηση των 
αιτημάτων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και το αργότερο ένα (1) μήνα το οποίο 
μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες εάν το αίτημα είναι περίπλοκο ή 
υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, ενημερώνοντας το υποκείμενο των δεδομένων 
σχετικά με την καθυστέρηση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της αιτήματος. 

2. Το Ταμείο μπορεί να απορρίψει αίτημα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων εάν η 
διατήρησή τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, για την 
εκπλήρωση καθήκοντος που επιτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, για λόγους 
αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση 
νομικών αξιώσεων ή αξιώσεων τρίτων. 

3. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων δεν απαλλάσσει τον Υποψήφιο από τις 
υποχρεώσεις που φέρει λόγω συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία 
διαπραγμἀτευσης . 

ΙV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Το Ταμείο έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για τη 
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 
προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 
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απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη 
επεξεργασίας.



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Ι. Κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης άρθρου 4.1. γα):    
 

Ο/Η υπογράφων/ουσα............................. με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου (τίθεται κατά 
περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρίας 
………………… δηλώνω υπεύθυνα :  

Ότι η εταιρεία ……………… (Προσφέρων) αποδέχεται την νομιμότητα των όρων της από …………….. 
Πρόσκλησης του ΤΑΙΠΕΔ για την «Παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για την 
προετοιμασία του φακέλου κοινοποίησης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την έγκριση παροχής κρατικής ενίσχυσης στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του έργου «Ανακαίνιση 
ΟΑΚΑ» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και των Παραρτημάτων της και υποβάλλεται 
παραίτηση από κάθε δικαίωμα προσβολής της ή αναζήτησης αποζημίωσης σε σχέση με την 
νομιμότητά τους και τις αποφάσεις του Ταμείου στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης και ότι θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 
για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17) και του εθνικού 
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις 
δράσεις και τα έργα του όπως και το συγκεκριμένο έργο (Υπ. Απόφαση υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 
2021/28.9.2021 του Αν. Υπουργού Οικονομικών (Β' 4498), απόφασης υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 
2021/30.09.2021 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 
6ΝΞ3Η-ΨΘ0), όπως εκάστοτε ισχύουν 

ΙΙ. Κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης άρθρου 4.1. γβ):   

Με ατομική μου ευθύνη ως νόμιμος/η εκπρόσωπος του Προσφέροντος με την επωνυμία 
........................................................................ και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ και εγώ προσωπικά ή /και  οι κατωτέρω εργαζόμενοι εμού/της 
εταιρείας / ή ατομικώς εγώ δεν βρίσκομαι/μαστε σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων 
αναφορικά με τις υπό ανάθεση υπηρεσίες και το συνολικό Έργο, όπως εξειδικεύονται στην από 
…………….. Πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ για την «Παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου 
για την προετοιμασία φακέλου κοινοποίησης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την έγκριση παροχής κρατικής ενίσχυσης στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του έργου 
«Ανακαίνιση ΟΑΚΑ» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας » κατά τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς της ανωτέρω εταιρείας και ότι η παρούσα δήλωση θα ισχύει σε περίπτωση κατακύρωσης 



 

 
  

και καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με το ΤΑΙΠΕΔ έναντι του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών “Σπύρος Λούης”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ   ΤΑΙΠΕΔ  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  «Παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού 
συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου 
κοινοποίησης φακέλου προς τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση παροχής κρατικής ενίσχυσης στο ΟΑΚΑ, 
στο πλαίσιο του έργου «Ανακαίνιση ΟΑΚΑ» του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ            ……/2022 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ)  

 

Το συνολικό τίμημα της προσφοράς μας για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών της Πρόσκλησης 
ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ……………………..[ολογράφως] (…….………….…) [αριθμητικώς]), πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ, το οποίο τίμημα αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα:  

ΤΙΜΗΜΑ  
ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)  
ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (µε Φ.Π.Α.)  
ΑΞΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (άνευ Φ.Π.Α.)  
ΑΞΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (µε Φ.Π.Α.)  

 Ημερομηνία:             

Εμπορική Επωνυμία προσφέροντος και υπογραφή – ιδιότητα υπογράφοντος  

 



 

 
  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

 

 



 

 
  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου 

κοινοποίησης φακέλου προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 

παροχής κρατικής ενίσχυσης στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του έργου «Ανακαίνιση ΟΑΚΑ» του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Στην Αθήνα, σήμερα, την [ημέρα], [ημερομηνία], μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων μερών: 

αφενός 

α) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΑΙΠΕΔ», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καραγιώργη 

Σερβίας, αρ. 6, ΤΚ 10562, με αρ. ΓΕΜΗ  117034801000, ΑΦΜ 997471299, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο αυτής, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη (εφεξής το 

«ΤΑΙΠΕΔ»), και 

αφετέρου 

β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…..» και τον διακριτικό τίτλο «……» που εδρεύει στην 

Αθήνα,  οδός ……, αρ. ……, ΤΚ …… με ΑΦΜ ……, ΔΟΥ ……, αρ. ΓΕΜΗ ….. και εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον ….., κ. …… (εφεξής αναφερόμενη και ως «ο  

Σύμβουλος»),  

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Σύμφωνα με το ν. 3986/2011  και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, 

το ΤΑΙΠΕΔ είναι αρμόδιο για την ωρίμανση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, τη διενέργεια των 

σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων που 

ανατίθενται στο πλαίσιο αυτών. Σε συνέχεια της την υπ’ αρ. πρωτ. 2679/27.12.2021 απόφασης της 



 

 
  

Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021 (συνεδρίαση της 

08ης.11.2021), ήδη ανατέθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ δεκαεννέα (19) έργα, μεταξύ των οποίων και το έργο της 

επισκευής, συντήρησης και βελτίωσης της λειτουργικής απόδοσης του Ολυμπιακού Αθλητικού 

Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) («Ανακαίνιση ΟΑΚΑ – RRF 16932»), που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και έχει ήδη ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (στο εξής το «Έργο»). 

Με βάση τα ανωτέρω και για την εκπλήρωση των ανωτέρω νόμιμων και καταστατικών σκοπών του 

ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με το Έργο, κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, το ΤΑΙΠΕΔ να συμβληθεί με κατάλληλο 

και εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών -

χρηματοοικονομικού συμβούλου για το Έργο και ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινοποίησης 

μέτρου κρατικής ενίσχυσης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή 

της έγκρισής των ανωτέρω Υπηρεσιών για την παροχή ενίσχυσης προς το ΟΑΚΑ για την υλοποίηση 

του Έργου. 

Συμφώνως προς τον Κωδικοποιημένο Κανονισμό Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών 

του ΤΑΙΠΕΔ και το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (παρ. 1 και 6), το ΤΑΙΠΕΔ επέλεξε, κατόπιν της 

διαδικασίας διαπραγμάτευσης που ακολουθήθηκε να αναθέσει τις ανωτέρω υπηρεσίες, σχετικά με 

το Έργο, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «………..» η οποία είναι εταιρεία με εξειδικευμένη 

εμπειρία σχετικά με τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου για την 

προετοιμασία φακέλου κοινοποίησης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την έγκριση παροχής κρατικής ενίσχυσης στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του έργου «Ανακαίνιση ΟΑΚΑ» που 

έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α.  Μελέτη της σημερινής εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ 

και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του. 



 

 
  

β. Μελέτη αντίστοιχων εγκαταστάσεων (εντός και εκτός Ελλάδος) και εκτίμηση της δυναμικής και 

προοπτικής του ΟΑΚΑ. 

γ. Διαμόρφωση πρότασης για την εμπορική στρατηγική των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, για τα 

επόμενα 25 έτη και καθορισμός των επιχειρησιακών του στόχων. 

δ. Αναγνώριση, σε συνεργασία με το ΟΑΚΑ, απαιτούμενων παρεμβάσεων που θα πρέπει να γίνουν 

για την επίτευξη των ανωτέρω επιχειρησιακών στόχων και αξιολόγηση αυτών αναφορικά με τη 

δυνατότητα και τον χρόνο εφαρμογής τους. 

ε. Εξειδίκευση των βασικών δράσεων/παρεμβάσεων και ανάλυση, βάσει διαθεσιμότητας στοιχείων, 

των κρίσιμων παραμέτρων υλοποίησης. Ενδεικτικά: 

• Μισθώματα: Δυνατότητα αύξησης του εισοδήματος από μισθώματα και χορηγίες και 

απαιτούμενες ενέργειες. 

• Λειτουργία: Δυνατότητες αναδιοργάνωσης και βελτίωσης λειτουργίας για την καλύτερη 

αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου. 

• Χρονοδιάγραμμα: Κατηγοριοποίηση των παρεμβάσεων επί των εγκαταστάσεων και 

προσδιορισμός προτεραιοτήτων, βάσει εμπορικότητας και ετοιμότητας. 

• Διαχείριση προβληματικών δραστηριοτήτων: Επανεξέταση στρατηγικής σε σχέση με τη 

διαχείριση λιγότερο αξιοποιήσιμων και κοστοβόρων μονάδων. 

• Οργάνωση: Εντοπισμός αναγκαίων παρεμβάσεων στην οργανωτική δομή για την καλύτερη 

υποστήριξη του μελλοντικού μοντέλου λειτουργίας. 

στ.  Ανάπτυξη οικονομικού μοντέλου, που θα περιλαμβάνει P&L και Cash Flow: Θα αναπτυχθούν 2 

σενάρια, 1 χωρίς την πραγματοποίηση επενδύσεων και 1 με την πραγματοποίηση των επενδύσεων. 

ζ. Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών που θα τροφοδοτήσουν το οικονομικό 

μοντέλο και θα διαμορφώσουν τις παραδοχές του. 

η. Εκτίμηση των οικονομικών προβλέψεων για όλα τα οικονομικά δεδομένα που θα χρειαστούν τόσο 

για το P&L όσο και για το Cash Flow, με ορίζοντα 25ετίας και για τα 2 σενάρια. 



 

 
  

• Σημειώνεται ότι για το σενάριο με την πραγματοποίηση των επενδύσεων, η εκτίμηση των 

σχετικών στοιχείων κόστους και τα λειτουργικά έξοδα θα δοθούν από τον τεχνικό σύμβουλο 

του Έργου. 

θ. Προβλέψεις για λήψη δανεισμού και σχετικές παραδοχές: Σημειώνεται πως σχετικές πληροφορίες 

θα χρειαστεί να προσκομίσει το ΟΑΚΑ.    

ι. Αξιολόγηση εμπορικής βιωσιμότητας μέσω ανάλυσης ευαισθησίας. 

ια. Συμπλήρωση των σχετικών χρηματοοικονομικών στοιχείων που απαιτούνται στο σχέδιο προ-

κοινοποίησης και κοινοποίησης της σχεδιαζόμενης ενίσχυσης στο ΟΑΚΑ προς τις αρμόδιες υπηρεσίες 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έλεγχος από χρηματοοικονομικής πλευράς της προ-κοινοποίησης και 

της κοινοποίησης. 

ιβ. Συμμετοχή στις επαφές προ-κοινοποίησης (pre-notification contacts) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

προκειμένου να βολιδοσκοπηθούν σε αρχικό στάδιο οι υπηρεσίες της Επιτροπής που θα 

αξιολογήσουν το μέτρο.  

ιγ) Υποστήριξη από χρηματοοικονομικής πλευράς κατά την διαμόρφωση απαντήσεων σε τυχόν 

διευκρινιστικά ερωτήματα που απευθύνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της προ-κοινοποίησης (requests 

for clarifications). 

ιδ) Υποστήριξη από χρηματοοικονομικής πλευράς κατά την σύνταξη επίσημης κοινοποίησης 

(notification), κατόπιν των επαφών με την Επιτροπή. 

ιε) Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις ή/και συναντήσεις με τις αρμόδιες εθνικές αρχές και τις υπηρεσίες 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προ-κοινοποίησης, κοινοποίησης 

και αξιολόγησης του μέτρου από την Επιτροπή, μέχρι και την έκδοση εγκριτικής απόφασης και τη 

δήλωση των εμπιστευτικών στοιχείων. 

ιστ) Συνεργασία με τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και τους λοιπούς εμπλεκόμενους συμβούλους αυτού 

(νομικούς, τεχνικούς κ.λπ.) καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προ - κοινοποίησης, κοινοποίησης 

και αξιολόγησης του μέτρου από την Επιτροπή, μέχρι και την έκδοση εγκριτικής απόφασης. 

2.Τα παραδοτέα ορίζονται σε: 



 

 
  

α) Έκθεση εμπορικής/επιχειρηματικής αξιολόγησης (Commercial due diligence). 

β) Το χρηματοοικονομικό μοντέλο του Έργου (financial plan). 

Ως χρόνος παράδοσης των ανωτέρω παραδοτέων ορίζεται η 9η.12.2022. 

3. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα (δικαίωμα προαίρεσης), όπως, για τη διασφάλιση των στόχων του 

Έργου, επαυξήσει το αντικείμενο της Σύμβασης έως ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) της 

εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης ήτοι έως του ποσού των έξι χιλιάδων (6.000,00) Ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για αντίστοιχες υπηρεσίες και ιδίως για υπηρεσίες φορολογικού 

συμβούλου για το Έργο. Το δικαίωμα αυτό δύναται να ασκηθεί κατά την απόλυτη και αδέσμευτη 

κρίση του Ταμείου σε κάθε περίπτωση εντός της αρχικής διάρκειας της Σύμβασης. 

4.Το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται να παρέχει στον Σύμβουλο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει. Το ΤΑΙΠΕΔ 

δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Συμβούλου και οποιουδήποτε τρίτου για την ορθότητα, 

πληρότητα ή/και ακρίβεια των μελετών, σχεδίων εγχειριδίων, εκθέσεων, μετρήσεων και λοιπών 

εγγράφων και στοιχείων και πληροφοριών που χορηγούνται σε αυτόν και δεν έχουν συνταχθεί από 

το ίδιο ή κατ'  εντολήν του. 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ως προς την παροχή των ως άνω συμβουλευτικών υπηρεσιών αυτή αρχίζει με την υπογραφή της 

σύμβασης και θα καλύψει  την παροχή υπηρεσιών έως και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης από 

τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 3 -  ΑΜΟΙΒΗ 

3.1. Η συνολική αμοιβή του Συμβούλου, συμφωνείται ότι δεν θα υπερβεί το  ποσό των …. χιλιάδων 

(€ …….) ευρώ πλέον ΦΠΑ.   

3.2. Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του Συμβούλου για την 

παροχή των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης. 

3.3. Η ανωτέρω αμοιβή θα καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του αντίστοιχου 

νόμιμου παραστατικού παροχής υπηρεσιών. 



 

 
  

3.4 Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή μέρους ή του συνολικού ποσού της 

παρούσας, σε περίπτωση που οι υπηρεσίες δεν έχουν παρασχεθεί σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

4.1. Ο Σύμβουλος θα χρησιμοποιεί δικό του εξοπλισμό σε δικό του χώρο χωρίς καμία επιβάρυνση 

του ΤΑΙΠΕΔ και έχει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής εφαρμογής των επιστημονικών μεγεθών που 

απαιτούνται για την ολοκληρωμένη εκπόνηση των εργασιών. 

4.2. Ο Σύμβουλος θα συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

σύμβαση, τον νόμο και τους κανόνες δεοντολογίας άσκησης του επαγγέλματός τους, καθώς και της 

τέχνης και επιστήμης. Ο Σύμβουλος αναλαμβάνει με το πέρας της σύμβασης ή/και τη λύση για 

οποιονδήποτε λόγο της παρούσας σύμβασης να παραδώσει στο ΤΑΙΠΕΔ το σύνολο του φυσικού και 

ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα μη δημόσια έγγραφα και δεδομένα που του έχουν χορηγηθεί από 

το ΤΑΙΠΕΔ για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Σύμβουλος 

τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 

από τον Σύμβουλο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3. Ο Σύμβουλος συμφωνεί και αποδέχεται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες με επαγγελματισμό και 

σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις, όπως διατυπώνονται στην παρούσα σύμβαση, κατά το 

χρονοδιάγραμμα, όπως τούτο προβλέπεται στην παρούσα και ευθύνεται έναντι του ΤΑΙΠΕΔ για κάθε 

ζημία που θα συνδέεται αιτιωδώς από την παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας από τον ίδιο 

ή τον υπεργολάβο του ή οποιονδήποτε λειτουργεί ως εκπρόσωπος ή εξ ονόματος ή ως προστηθείς 

του. 

4.4. Ο Σύμβουλος οφείλει να χρησιμοποιήσει το προσωπικό της επιλογής του, κατάλληλο και ειδικά 

καταρτισμένο για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας, το οποίο θα υπόκειται στην ευθύνη και 

στα έξοδα του Συμβούλου. Το τυχόν προσωπικό του Συμβούλου και οι προστηθέντες αυτού 



 

 
  

ευθύνονται σύμφωνα με τον νόμο για όλες τις πράξεις και παραλείψεις που απορρέουν από τα 

καθήκοντά τους σε σχέση με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

4.5. Ο Σύμβουλος οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 

για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17) και του εθνικού 

νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τις 

δράσεις και τα έργα του όπως και το συγκεκριμένο Έργο (Υπ. Απόφαση υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 

2021/28.9.2021 του Αν. Υπουργού Οικονομικών (Β' 4498), απόφασης υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 

2021/30.09.2021 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 

6ΝΞ3Η-ΨΘ0), απόφαση υπ’ αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ), απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομικών υπ'  

αριθμ. 163960 ΕΞ2021/ 21.12.2021, ΑΔΑ : Ψ52ΕΗ-30Κ), όπως εκάστοτε ισχύουν. Στο βαθμό που ο 

Σύμβουλος καθίσταται τελικός αποδέκτης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από το Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), ο Σύμβουλος εξουσιοδοτεί ρητά την Επιτροπή, την OLAF, το 

Ελεγκτικό Συνέδριο και, κατά περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ασκήσουν τα δικαιώματά 

τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 129 (1) του Δημοσιονομικού Κανονισμού της ΕΕ και όλων των 

εθνικών αρμόδιων φορέων για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους όπως προβλέπονται στη σχετική 

εθνική ισχύουσα νομοθεσία. Ο Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Ταμείο όλα τα στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ. 2 (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021, αμελλητί μετά από σχετικό 

αίτημα του Ταμείου. 

4.6. Ο Σύμβουλος θα ευθύνεται έναντι του Ταμείου για κάθε ζημία, η οποία θα συνδέεται με την από 

δόλο ή αμέλεια (ακόμη και ελαφρά) ή σφάλμα ή παράλειψη της ίδιας ή οποιουδήποτε λειτουργεί ως 

εκπρόσωπος ή εξ ονόματος ή ως προστηθείς της (π.χ. υπεργολάβος) παράβαση των εκ της παρούσας 

υποχρεώσεών της. Επίσης ο Σύμβουλος είναι πλήρως υπεύθυνος έναντι του Ταμείου για 

οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρούσα, μελλοντική, πραγματική ή αποθετική ζημία που υπέστη η 

τελευταία ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει της 

παρούσας ή σε περιπτώσεις που έχει ενήργησε αντίθετα με τις οδηγίες του Ταμείου. Ομοίως,  ο 

Σύμβουλος ευθύνεται με τον ίδιο τρόπο εάν οποιαδήποτε ζημία επήλθε ως αποτέλεσμα ή συνέπεια 

πράξεων ή παραλείψεων του υπεργολάβου της. Ο Σύμβουλος αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα 

ότι η μη συμμόρφωσή της με οποιοδήποτε όρο του παρόντος συνιστά αιτία καταγγελίας της 

Σύμβασης από το Ταμείο. 



 

 
  

4.7.Ο Σύμβουλος δεν επιτρέπεται να εκχωρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν 

από την παρούσα σε οιονδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη προς τούτο έγκριση του Ταμείου. 

4.8. Το Ταμείο έχει δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει υπηρεσίες  του Αναδόχου 

σε περίπτωση ελαττωμάτων και ελλείψεων, όπως επίσης να ζητήσει από αυτόν υποβολή νέων 

υπηρεσιών σύμφωνων με τις απαιτήσεις του Έργου. Ο Σύμβουλος υποχρεούται να εξακολουθεί την 

εκτέλεση των υπηρεσιών του και να συνεργάζεται ομαλά με το Ταμείο και με άλλες κατά περίπτωση 

Δημόσιες Αρχές, ακόμη και στην περίπτωση που το Ταμείο απορρίπτει τα παραδοτέα του και ζητά 

την υποβολή νέων παραδοτέων.  

4.7. Ο Σύμβουλος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι του 

Ταμείου λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.  

4.8. Ο Σύμβουλος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση 

(Παράρτημα Α), ενημέρωσε το Ταμείο για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 

νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας 

Σύμβασης. Ο Σύμβουλος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Ταμείο κάθε αλλαγή των πληροφοριών 

αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 

με κάθε νέο υπεργολάβο τον οποίο θα έχει εγκρίνει το Ταμείο και τον οποίο ο Σύμβουλος θα 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Συμβούλου με 

υπεργολάβο / υπεργολάβους της παρούσας Σύμβασης, ο Σύμβουλος υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο Ταμείο και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 

τμήματος/  τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα έχει 

εγκρίνει το Ταμείο. Αντικατάσταση υπεργολάβου με άλλο υπεργολάβο χωρίς την έγκριση του 

Ταμείου αποτελεί συμβατική παράβαση του Συμβούλου και επισύρει κατάπτωση ολόκληρης ή 

τμήματος της εγγυητικής επιστολής χωρίς να αποκλείεται η κήρυξη του ως εκπτώτου εφόσον ο 

υπεργολάβος δεν εγκριθεί εκ των υστέρων από το Ταμείο. Πριν την έγκριση τυχόν νέου υπεργολάβου 

η υπεργολαβία δεν θεωρείται εγκεκριμένη από το Ταμείο, η καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή του 

υπεργολάβου στο Έργο δεν επιτρέπεται και καμία αμοιβή δεν οφείλεται στον Σύμβουλο με αιτία την 

παροχή υπηρεσιών του μη εγκεκριμένου υπεργολάβου. 

4.9. Το Ταμείο παρέχει στον Σύμβουλο, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του τελευταίου κάθε στοιχείο, 

πληροφορία και υλικό που απαιτούνται κατά την κρίση του Συμβούλου για την εκτέλεση των 



 

 
  

υπηρεσιών, που αναλαμβάνει με την παρούσα. Στοιχεία που κατέχει ο Δικαιούχος του Έργου – ήτοι 

το ΟΑΚΑ παρέχονται στον Σύμβουλο μετά από έγγραφο αίτημά του προς το Ταμείο, εφόσον είναι 

απαραίτητα για την εκτέλεση της Σύμβασης. Ειδικότερα, η  παράδοση των κάθε είδους στοιχείων, 

πληροφοριών και υλικού από το Ταμείο προς τον Σύμβουλο, συνοδεύεται κάθε φορά με την 

υπογραφή  πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής μεταξύ των ανωτέρω μερών και συνημμένης σε 

αυτό λίστας παραδοτέων. Ότι πληροφορίες και στοιχεία δίδονται προφορικά από το ΟΑΚΑ, το Ταμείο 

και τους συμβούλους αυτών προς τον Σύμβουλο θα πρέπει να καταγράφονται από τον τελευταίο 

(καθώς και η πηγή της πληροφορίας) και να αποστέλλονται σε έγγραφη μορφή προς τους ανωτέρω, 

για επιβεβαίωση. Ομοίως, οποιεσδήποτε υποθέσεις παραδοχές λαμβάνονται από τον Σύμβουλο 

προκειμένου να εκπονήσει τα παραδοτέα της Σύμβασης πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως στο 

ΟΑΚΑ προς επιβεβαίωση. 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

5.1. Το ΤΑΙΠΕΔ θα παρέχει στο Σύμβουλο άμεσα όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται 

με την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.  

5.2. Κάθε έγγραφο σημείωμα ή γνωμοδότηση του Συμβούλου θα απευθύνεται στην αρμόδια ομάδα 

του ΤΑΙΠΕΔ. 

5.3. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει το προϊόν που θα παραχθεί κατά την παροχή 

των υπηρεσιών στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, συμφώνως προς τις διατάξεις 

του ν. 4389/2016, ως ισχύει καθώς και στο ΟΑΚΑ και στο Ελληνικό Δημόσιο (σε οποιαδήποτε 

Υπηρεσία ή και Δημόσια Αρχή επιθυμεί). 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

6.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο 

λύση αυτής, ο Σύμβουλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει και μεταδώσει σε τρίτους ή να μη χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες για 

λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων ή να χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς πλην αυτών για 

τους οποίους του παρασχέθηκαν, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την παροχή των υπηρεσιών του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως 

αυτές απορρέουν από την Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΤΑΙΠΕΔ.  



 

 
  

6.2. Ο Σύμβουλος θα τηρεί απολύτως εμπιστευτικά όλα τα  στοιχεία και πληροφορίες που 

περιέρχονται σε γνώση του κατά την παροχή των υπηρεσιών στο πλαίσιο της Σύμβασης, τα οποία 

δεν είναι δημοσιευμένα, και τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη 

του σκοπού της Σύμβασης.  

6.3. Ο Σύμβουλος αναλαμβάνει να εξασφαλίσει ότι συνεργάτες, υπάλληλοι, προστηθέντες και 

πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τις πληροφορίες στο πλαίσιο της παρούσας 

Σύμβασης αποδέχονται πλήρως τις ανωτέρω δεσμεύσεις τήρησης εμπιστευτικότητας. 

6.4. Η υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας δεν θα ισχύει σε περίπτωση που απαιτείται 

γνωστοποίηση στοιχείων ή/και πληροφοριών σχετικά με την Σύμβαση ή τις παρεχόμενες από τον 

Σύμβουλο υπηρεσίες με βάση διάταξη νόμου, εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή απόφαση 

αρμόδιας Δημόσιας Αρχής. 

6.5. Τα αναφερόμενα στα άρθρα 6.1., 6.2. και 6.3. της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν και μετά 

την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή/και λήξη της παρούσας.  

6.6. Σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω υποχρεώσεων εκ μέρους του Συμβούλου ή/και των 

συνεργατών του, οι τελευταίοι ευθύνονται πλήρως, εις ολόκληρον από κοινού ή ξεχωριστά έναντι 

του ΤΑΙΠΕΔ για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του ΤΑΙΠΕΔ, εξαιτίας της εν 

λόγω παραβίασης. 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  

7.1. Ο Σύμβουλος στο πλαίσιο της παρούσας, δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν συντρέχει και 

δεν συνέτρεξε πρόσφατα στο πρόσωπο του ούτε στο πρόσωπο των συνεργατών, υπαλλήλων ή/και 

προστηθέντων του, περίπτωση που να έχει ως αποτέλεσμα  τη σύγκρουση συμφερόντων του ΤΑΙΠΕΔ 

με συμφέροντα του ιδίου ή τρίτων προς τους οποίους παρείχαν υπηρεσίες και που έχει σχέση με τις 

υπηρεσίες που αναλαμβάνει με την παρούσα.  

7.2. Μέχρι την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών, ο Σύμβουλος υποχρεούται να μην αναλάβει 

άμεσα ή έμμεσα και σε κάθε περίπτωση να απέχει από οποιαδήποτε εργασία ή επαγγελματική 

δραστηριότητα, η οποία θα ήταν ασυμβίβαστη με τις υπηρεσίες που θα παράσχει στο πλαίσιο της 

παρούσας και ενδέχεται να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων με τα συμφέροντα του Ταμείου, 

της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ή/και του Ελληνικού Δημοσίου.  



 

 
  

7.3. ο Σύμβουλος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί το Ταμείο, οποτεδήποτε διαπιστώσει ότι 

συντρέχει λόγος σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα εκτεθέντα στα προηγούμενα άρθρα.  

7.4. Ο Σύμβουλος δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

συνεργατών, υπαλλήλων και προστηθέντων αυτού από το ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο της παρούσας 

σύμβασης. Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, θα 

χρησιμοποιηθούν για λόγους επικοινωνίας των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών του ΤΑΙΠΕΔ με 

τον Σύμβουλο, στο πλαίσιο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών καθώς και για την επεξεργασία και 

καταβολή της αμοιβής του. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται το ΤΑΙΠΕΔ να διαβιβάσει σε λοιπούς 

συνεργάτες και συμβούλους του, οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία προκειμένου 

να επιτευχθούν οι σκοποί της επεξεργασίας. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν από 

το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι και τον χρόνο παραγραφής τυχόν αξιώσεων που απορρέουν από την παρούσα. Με 

το πέρας του χρόνου αυτού τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα διαγράφονται από το αρχείο του 

ΤΑΙΠΕΔ και θα καταστρέφονται σύμφωνα με τη σχετική πολιτική του ΤΑΙΠΕΔ. Ο Σύμβουλος διατηρεί 

το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση και επικαιροποίηση των προσωπικών δεδομένων συνεργατών, 

υπαλλήλων και προστηθέντων που τηρεί το ΤΑΙΠΕΔ.   

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1. Ο Σύμβουλος δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση μόνο για σπουδαίο λόγο με προηγούμενη 

γραπτή ειδοποίηση εξήντα (60) ημερών προς το ΤΑΙΠΕΔ και αφού ολοκληρώσει τυχόν εκκρεμείς 

εργασίες.  

8.2. Το ΤΑΙΠΕΔ δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε. Η καταγγελία θα γίνεται 

με απλή έγγραφη γνωστοποίηση και χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας.   Σε αυτήν την 

περίπτωση ο Σύμβουλος θα δικαιούται να εισπράξει την αμοιβή για όσο διάστημα απασχολήθηκε 

εγκύρως και προσηκόντως στο πλαίσιο της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

9.1. Ο Σύμβουλος διασφαλίζει και εγγυάται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον ν. 



 

 
  

4624/2019 «περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ως ισχύει, και τον Κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «Κανονισμός»), αλλά και 

κάθε νομοθέτημα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που ρυθμίζει την προστασία των 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή την ιδιωτική ζωή.  

9.2. Ο Σύμβουλος θα μεριμνά για την προστασία του επιχειρηματικού και προσωπικού απορρήτου. 

Ειδικότερα, ο Σύμβουλος θα απέχει από κάθε αθέμιτη ή τυχαία παραβίαση εμπιστευτικών 

πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων προσώπων που σχετίζονται με το ΤΑΙΠΕΔ ή τους 

συναλλασσόμενους με αυτό, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και των αποφάσεων των 

ανεξάρτητων αρχών που είναι επιφορτισμένες με την τήρησή τους. 

9.3. Τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία που δημιουργούνται και περιέχουν τυχόν προσωπικά 

δεδομένα, ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στο ΤΑΙΠΕΔ. Ο Σύμβουλος θα ενεργεί στο πλαίσιο της 

συνεργασίας του με το ΤΑΙΠΕΔ ως εκτελών την επεξεργασία κατ' εντολή και για λογαριασμό του 

ΤΑΙΠΕΔ.  

9.4. Ειδικότερα, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ο Σύμβουλος, ως εκτελών 

την επεξεργασία, αποκτά πρόσβαση/ συλλέγει πρωτογενώς ή/και επεξεργάζεται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του, σύμφωνα 

με το άρθρο 1 της παρούσας Σύμβασης. 

9.5. Ρητά συμφωνείται πως η ο Σύμβουλος δε θα υπερβαίνει τα όρια των εντολών που του έχει 

αναθέσει το ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που  

ο Σύμβουλος καθορίσει, κατά παράβαση των όρων του παρόντος, τους σκοπούς και τα μέσα της 

επεξεργασίας,  υπό την επιφύλαξη των άρθρων 82, 83, 84 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θεωρείται ως υπεύθυνος 

επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία και φέρει τις υποχρεώσεις και τις συνέπειες της 

Υφιστάμενης Νομοθεσίας. 

9.6. Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο το ΤΑΙΠΕΔ διαβιβάσει, ή με οποιονδήποτε τρόπο 

γνωστοποιήσει στον Σύμβουλο προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν είναι απολύτως απαραίτητα για 

την εκτέλεση της Συμβάσης, ο Σύμβουλος υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά το ΤΑΙΠΕΔ και εν 

συνεχεία να καταστρέψει ή να διαγράψει οριστικά τα δεδομένα αυτά. 



 

 
  

9.7. Ο Σύμβουλος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώνει γραπτώς το ΤΑΙΠΕΔ, εάν πιστεύει ότι κάποια 

επεξεργασία δεδομένων στην οποία προβαίνει, ή θα προβεί, συνεπάγεται, ή μπορεί να συνεπάγεται, 

παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά την 

περίπτωση αυτή,  δύναται να αναβάλλει την εκτέλεση της σχετικής επεξεργασίας έως ότου λάβει 

απάντηση από το ΤΑΙΠΕΔ. 

9.8. Ο Σύμβουλος διασφαλίζει ότι οι συνεργάτες του, ιδίως αν έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές 

πληροφορίες ή σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι άρτια εκπαιδευμένοι και διαθέτουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και εχέγγυα, προκειμένου ο Σύμβουλος να ανταποκριθεί πλήρως 

στις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας. Παράλληλα, ο Σύμβουλος διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα 

που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 

παρούσας έχουν δεσμευτεί για την εμπιστευτικότητα ή έχουν αναλάβει την κατάλληλη νομική 

δέσμευση εμπιστευτικότητας (σύμφωνα με το άρθρο 28 (3) (β) του Κανονισμού). Ο Σύμβουλος δεν 

θα αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση 

του ΤΑΙΠΕΔ, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο ή επιτρέπεται από τη Σύμβαση.  

9.9. Ο Σύμβουλος απαγορεύεται να αναθέσει με οποιοδήποτε τρόπο την επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων, την οποία ανέλαβε δυνάμει της παρούσας σε υπεργολάβο εκτελούντα την επεξεργασία 

(sub-processor) χωρίς να έχει λάβει πρώτα τη ρητή γενική ή ειδική συναίνεση του ΤΑΙΠΕΔ. Ο 

Σύμβουλος οφείλει να διασφαλίσει ότι ο υπεργολάβος εκτελών την επεξεργασία έχει συμβατικώς 

αναλάβει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Σύμβουλο αναφορικά με την  προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, τις οποίες αναλαμβάνει ο τελευταίος έναντι του ΤΑΙΠΕΔ, δυνάμει της 

παρούσας, ιδίως σε σχέση με την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την εφαρμογή κατάλληλων 

τεχνικών και οργανωτικών μέτρων έτσι ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της 

Υφιστάμενης Νομοθεσίας. 

9.10. Ο Σύμβουλος θα παραδίδει στο ΤΑΙΠΕΔ, τα μέσα (ψηφιακά ή μη), με τα οποία τηρούνται τα 

αρχεία, χωρίς να έχει δικαίωμα διακράτησης ή αναπαραγωγής αντιγράφων, οποτεδήποτε ζητηθεί 

από το ΤΑΙΠΕΔ. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης, ή όταν το ζητά το ΤΑΙΠΕΔ, 

και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες, ο Σύμβουλος πρέπει, κατ’ επιλογήν του ΤΑΙΠΕΔ,  να επιστρέψει στο ΤΑΙΠΕΔ 

όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή του και όλα τα προϊόντα εργασίας και δεδομένα που 

παρήχθησαν, ή να τα διαγράψει με τον προσήκοντα τρόπο σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, 



 

 
  

διαβιβάζοντάς του το σχετικό πρωτόκολλο διαγραφής, εκτός εάν το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο απαιτεί 

την περαιτέρω αποθήκευση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οπότε και οφείλει να 

ενημερώσει εγγράφως το Ταμείο για την αδυναμία του να διαγράψει τα εν λόγω Δεδομένα 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 

9.11. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός των 

εδαφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για 

οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ 

απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση και παροχή γραπτής συναίνεσης του ΤΑΙΠΕΔ. Η εν λόγω 

διαβίβαση υπόκειται σε συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τη διαβίβαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ δυνάμει της Υφιστάμενης 

Νομοθεσίας. Ειδικότερα, ο Σύμβουλος οφείλει να διασφαλίζει ότι σε κάθε περίπτωση διαβίβασης 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό συντρέχουν οι κατάλληλες 

εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να ενημερώνει εκ των 

προτέρων και εγκαίρως το ΤΑΙΠΕΔ για την αναγκαιότητα της διαβίβασης αυτής, ώστε να του δώσει 

την ευκαιρία να αντιταχθεί σε αυτή. 

9.12.Ο Σύμβουλος μεριμνά, καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, να λαμβάνει τα απαραίτητα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα Προσωπικά Δεδομένα να είναι ασφαλή σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. Τα ανωτέρω μέτρα πρέπει να εγγυώνται ένα κατάλληλο 

επίπεδο προστασίας σε σχέση με το είδος των Προσωπικών Δεδομένων, τη φύση και τους σκοπούς 

της επεξεργασίας και τους υφιστάμενους κινδύνους καθώς και τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, 

της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των Προσωπικών δεδομένων. Κατά την επιλογή των 

κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες 

εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και η φύση, το πεδίο εφαρμογής, καθώς και οι κίνδυνοι διαφορετικής 

πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών 

προσώπων από την επεξεργασία, ειδικότερα ως συνέπεια καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, άνευ 

άδειας κοινολόγηση ή προσπέλαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ) 



 

 
  

(i) Κυριότητα Παραδοτέων  

10.1. Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση, η κυριότητα των αποτελεσμάτων της 

Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αναφορών, των εκθέσεων και/ή των άλλων 

παραδοτέων) στα οποία περιλαμβάνονται τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, 

καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου που σχετίζεται με αυτή, θα εκχωρείται στο Ταμείο και στο ΟΑΚΑ. 

(ii) Προϋφιστάμενα δικαιώματα 

10.2. Προϋφιστάμενο υλικό σημαίνει κάθε υλικό, έγγραφο, τεχνολογία ή τεχνογνωσία που υφίσταται 

πριν χρησιμοποιηθεί από το Σύμβουλο για την παραγωγή αποτελέσματος κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης. Προϋφιστάμενο δικαίωμα σημαίνει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής και 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το οποίο δύναται να αποτελεί δικαίωμα κυριότητας, άδεια χρήσης 

δικαιώματος και/ή δικαίωμα χρήσης που ανήκει στο δικαιούχο ή σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος. 

10.3. Στην περίπτωση που το Ταμείο αποστείλει στο Σύμβουλο έγγραφο αίτημα με το οποίο καθορίζει 

τα αποτελέσματα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αναφορών, των εκθέσεων και/ή των 

άλλων παραδοτέων) που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, ο Σύμβουλος οφείλει να συντάξει κατάλογο 

με όλα τα προϋφιστάμενα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στα εν λόγω αποτελέσματα και να 

διαβιβάσει τον κατάλογο στο Ταμείο. Ο Σύμβουλος διασφαλίζει ότι ο ίδιος ή οι συνδεδεμένες με 

αυτόν οντότητες έχουν το δικαίωμα χρήσης του συνόλου των προϋφιστάμενων δικαιωμάτων κατά 

την ανάθεση και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.  

(iii) Δικαιώματα χρήσης των αποτελεσμάτων και των προϋφιστάμενων δικαιωμάτων από το 

Ταμείο και το ΟΑΚΑ 

10.4. Ο Σύμβουλος χορηγεί στο Ταμείο και στο ΟΑΚΑ τα ακόλουθα δικαιώματα χρήσης των 

αποτελεσμάτων της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αναφορών, των εκθέσεων 

και/ή των άλλων παραδοτέων): 

(α) προς ιδία χρήση, και ειδικότερα, προς διάθεση σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη των διοικητικών 

οργάνων, στελέχη, υπαλλήλους, συμβούλους και εκπροσώπους του Ταμείου, της ΕΕΣΥΠ (Ελληνική 

Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.), του Ελληνικού Δημοσίου και/ή οποιασδήποτε αρμόδιας 

ενωσιακής αρχής, καθώς και προς αντιγραφή και αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους και σε 

απεριόριστο αριθμό αντιγράφων.  



 

 
  

(β) αναπαραγωγή: το δικαίωμα συναίνεσης για άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή 

των αποτελεσμάτων με οποιοδήποτε μέσο (μηχανικό, ψηφιακό ή άλλο) και με οποιαδήποτε μορφή, 

εν όλω ή εν μέρει.  

(γ) γνωστοποίηση στο κοινό: το δικαίωμα συναίνεσης για απόδοση απεικόνισης ή γνωστοποίησης 

στο κοινό, με ενσύρματη ή ασύρματη παρουσίαση, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης των 

αποτελεσμάτων στο κοινό κατά τρόπο ώστε το κοινό να δύναται να έχει πρόσβαση σε αυτά από τόπο 

και χρόνο που επιλέγει ατομικώς. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει επίσης την επικοινωνία και την 

αναμετάδοση μέσω καλωδίου ή μέσω δορυφόρου. 

(δ) διανομή: το δικαίωμα συναίνεσης για διανομή των αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε μορφή ή 

αντιγράφων των αποτελεσμάτων στο κοινό. 

(ε) προσαρμογή: το δικαίωμα τροποποίησης των αποτελεσμάτων. 

(στ) μετάφραση. 

(ζ) το δικαίωμα αποθήκευσης και αρχειοθέτησης των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους κανόνες 

διαχείρισης εγγράφων που ισχύουν στο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης ή της 

μετατροπής του μορφοτύπου για σκοπούς διατήρησης ή νέας χρήσης.  

(η) την περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι έγγραφα, το δικαίωμα περαιτέρω χρήσης των 

εγγράφων σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2011 για την περαιτέρω 

χρήση εγγράφων της Επιτροπής (2011/833/ΕΕ), εφόσον η Απόφαση αυτή τυγχάνει εφαρμογής και 

εφόσον τα έγγραφα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της και δεν εξαιρούνται από καμία από τις 

διατάξεις της. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, οι όροι «περαιτέρω χρήση» και «έγγραφο» 

έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από την Απόφαση 2011/833/EΕ. 

10.5. Ο Σύμβουλος εγγυάται ότι το Ταμείο και το ΟΑΚΑ έχει το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε 

προϋφιστάμενου δικαιώματος, που έχει περιληφθεί στα αποτελέσματα της Σύμβασης. Εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση, τα εν λόγω προϋφιστάμενα δικαιώματα θα χρησιμοποιηθούν για 

τους ίδιους σκοπούς και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τα δικαιώματα χρήσης των 

αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αναφορών, των εκθέσεων και/ή των 

άλλων παραδοτέων) της ανάθεσης.  



 

 
  

10.6 Πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων θα προστεθούν όταν το 

αποτέλεσμα της ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αναφορών, των εκθέσεων και/ή 

των άλλων παραδοτέων) κοινοποιηθεί από το Ταμείο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

11.1. Κατά τα λοιπά η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις της εκάστοτε  ισχύουσας 

σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας. 

11.2. Οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι δυνατόν να τροποποιηθούν αποκλειστικά και μόνο 

εγγράφως με νεότερη σύμβαση δεόντως υπογεγραμμένη από αμφότερα μέρη. Αποκλείεται 

απολύτως και θα είναι άκυρη και μη δεσμευτική οποιαδήποτε προφορική ή σιωπηρή τροποποίηση 

των όρων της παρούσας.  

11.3. Τυχόν ακυρότητα, ανίσχυρο ή μη εκτελεστό οιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης (εκτός 

του αντικειμένου της σύμβασης και της αμοιβής) δεν θα επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων, οι 

οποίοι θα ερμηνεύονται ώστε να μην ανατρέπεται ή αλλοιώνεται το οικονομικό αποτέλεσμα που οι 

συμβαλλόμενοι επιδίωκαν με τη σύμβαση ως σύνολο. 

11.4. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών, η σύμβαση διέπεται από την 

Ελληνική Νομοθεσία και  αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που ενδεχομένως θα 

προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσης ορίζονται ρητά τα δικαστήρια των Αθηνών. 

11.5. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τους όρους της παρούσας σύμβασης, καθώς και η 

καθυστέρηση στη λήψη μέτρων, που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή 

από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν 

αναγνωρίζονται από αυτή την σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, και προς απόδειξη 

συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση. Τη σύμβαση διάβασαν και υπέγραψαν σε δύο (2) πρωτότυπα, 

έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1). 

 



 

 
  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το ΤΑΙΠΕΔ Για τον Σύμβουλο 
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