
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αθήνα, 16/9/2022 

Α.Π. 4116/2022 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση τροποποίησης της Διακήρυξης καθώς και παράτασης της προθεσμίας παραλαβής 

προσφορών στον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού 

ποσού 2.008.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης των Υποέργων 

2-6:  

2: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος Μάρκετινγκ Ελληνικών Κατεψυγμένων Αλιευμάτων», 

3: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση Ψηφιακών Καναλιών Επικοινωνίας και Ψηφιακού Περιεχομένου 

Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων»,  

4: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων και Εκπαίδευσης Καταναλωτών 

Κατεψυγμένων Αλιευμάτων»,  

5: «Συμμετοχή σε κλαδικές/ειδικές εκθέσεις και εκδηλώσεις για την Προώθηση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων»,  

6: «Ιδεασμός, Οργάνωση, Παραγωγή και Προώθηση Οπτικοακουστικών Παραγωγών Προώθησης 

Κατεψυγμένων Αλιευμάτων»  

στο πλαίσιο του Πράξης «Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5076373 (Ε.Π. 

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020) ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού 2.008.000,00 €, πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», στο βαθμό που τυγχάνει εν προκειμένω 
εφαρμογής, κατά το μέτρο που εφαρμόζεται. 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 τον Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», 
 τον Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 
 τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 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», 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 84 επ, 
 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο Κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

 την παρ.3 του  άρ. 4 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου 



 

 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει,  

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150), 
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

 το π.δ. 38/2017 (Ά ’63) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 
 Το π.δ. 39/2017 (Ά ’64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών», 
 την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 το άρ. 39 του ν. 4488/2017 (Α’ 137) «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω 
παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας»,  

 την υπ’ αρ. 23/2018 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) με θέμα «Ειδικά 
θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», 

 το με αρ. πρωτ. 5035/28.09.2018 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με Θέμα: «Ζητήματα που άπτονται του χρόνου 
έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο 
(δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού»,  

 την υπ’ αριθμ. Π46Ι-50965/13.09.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 763/20-09-2019) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης 
και ορισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.”, με δ.τ. “Enterprise Greece 
Α.Ε.” του Υπουργού Εξωτερικών. 

 την υπ’ αριθμ. Π 46I-59349 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 852/14-10-2019) απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ.: Π46Ι-
50965/20.09.2019 (ΥΟΔΔ 763) απόφασης, αντικατάσταση και ορισμός Προέδρου και Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε.», με δ.τ. «Enterprise Greece Α.E.» του Υπουργού Εξωτερικών. 

 την υπ’ αριθμ. Π461-64969 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 950/11.11.2019) απόφαση «Τροποποίηση της Π461-
59349/9.10.2019 (ΥΟΔΔ 852) απόφασης, παύση δυο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης 
Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με δ.τ. ‘’Enterprise Greece 
A.E.” λόγω αλλαγής του καταστατικού αυτής του Υπουργού Εξωτερικών. 

 την απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 342/14.11.2019 περί α. νέας συγκρότησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
σε σώμα β. Εκπροσώπησης της εταιρείας και γ. παροχής δικαιώματος υπογραφής. 

 την απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 350/12.05.2020 περί Αντικατάστασης μέλους Δ.Σ. - Συγκρότηση μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 

 την απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 363/24.11.2020 περί Αντικατάστασης μέλους Δ.Σ. - Συγκρότηση μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, παροχή αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής. 

 Την από 25.11.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και ειδικότερα το Θέμα 6 
«Χορήγηση αρμοδιοτήτων σε εκτελεστικό μέλος του ΔΣ».  



 

 

 την απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 366/30.12.2020 περί Παροχής Αρμοδιοτήτων - Δικαιώματος Υπογραφής σε 
Εντεταλμένη Σύμβουλο (ΑΔΑ: ΨΒΡΞ46ΨΧ6Σ-ΝΥ1). 

 την υπ’ αριθ. Π461-4096 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 976/02-08-2022)  με θέμα 
«Αποδοχή παραίτησης και μεταβατικός διορισμός εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με 
την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβού-λου της Ανώνυμης Εταιρείας “Eλληνική Εταιρεία Επενδύσεων 
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με δ.τ. «Enterprise Greece A.E.». 

 την απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ’ αριθ. 401/18.08.2022 περί αντικατάστασης μέλους Δ.Σ. - Συγκρότηση μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και παροχή δικαιώματος υπογραφής. 

 τον εγκεκριμένο βάσει της υπ’ αριθ. 351/14.05.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 
6ΞΗΜ46ΨΧ6Σ-8ΤΕ) Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και  δ.τ. "Enterprise Greece A.E.". 

 την  απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από τη 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 353/30.06.2020 περί Έγκρισης Κωδικοποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε.» και  δ.τ. "Enterprise Greece A.E." (ΑΔΑ: ΡΠΑ146ΨΧ6Σ-Ζ2Φ). 

 την  απόφαση του Δ.Σ. της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.” από την 
Συνεδρίαση υπ' αριθμ. 353/30.06.2020 περί Εφαρμογής των διατάξεων του τροποποιημένου 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας και τοποθέτηση/ανακατανομή Προσωπικού σε 
οργανικές μονάδες. (ΑΔΑ: ΩΥΘ646ΨΧ6Σ-ΛΨΤ). 

 την απόφαση του ΔΣ υπ’ αρ. 388/22.12.2022 περί έγκρισης του επιχειρησιακού σχεδίου και 
προϋπολογισμού της εταιρείας έτους 2022 [ΑΔΑ: 6ΔΝ946ΨΧ6Σ-ΩΤΤ]. 

 την απόφαση του ΔΣ υπ’ αρ. 393/10.03.2022 περί Συγκρότησης Γνωμοδοτικών Οργάνων (ΑΔΑ: 
62ΩΒ46ΨΧ6Σ-5ΒΗ). 

 την απόφαση με αρ. πρωτ. 2857/21 (ΑΔΑ 617Η46ΨΧ6Σ-Ζ6Τ) για την ανάληψη πολυετούς 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2021-3. 

 του από 22/6/2022 ηλεκτρονικού μηνύματος - Σύμφωνης Γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

2014-2020 επί του Σχεδίου Διακήρυξης, με αριθμό πρωτοκόλλου 1203/21-06-2022 

 Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί, ύψους 2.008.000,00 € κατ’ ανώτατο όριο, χρηματοδοτείται 

από το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. 

 Την με Α.Π 3383/ 27.07.2022 Απόφαση Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για επιλογή 

αναδόχου για τα Υποέργα 2-6 στο πλαίσιο του Πράξης «Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων 

Αλιευμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5076373 (Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020) ανώτατου συνολικού 

προϋπολογισμού 2.008.000,00 € , πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. 

 την υπ’ αριθ. 180 /2022 απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

 Το από 02.08.2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Δ/σης Στρατηγικής Ανάπτυξης Εξωτερικού 
Εμπορίου προς τη Διοίκηση της “Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.”. 

 Την από 15/09/2022 έγγραφη ενημέρωσης της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020.  

 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α. Την τροποποίηση της Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, ανώτατου συνολικού 

προϋπολογισμού ποσού 2.008.000,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την επιλογή αναδόχου 

υλοποίησης των Υποέργων 2-6 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων 

Αλιευμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5076373 (Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020), (ΑΔΑΜ 

22PROC011023786 , Συστημικού Αύξοντα Αριθμού ΕΣΗΔΗΣ : 168833 και  με αριθμό προκήρυξης της 

Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2022/S 147-421102), ως προς τον όρο της διακήρυξης 

περί της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των υποψήφιων οικονομικών φορέων, ώστε 

η τριετία αναφοράς να είναι η 2019, 2020, 2021.  



 

 

 

Ως εκ τούτου η 1η παράγραφος του άρθρου 2.2.5, «Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια» 

τροποποιείται ως εξής:  

«Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 

εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών (2018, 2019, 2020) τουλάχιστον ίσο με το 50% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί 

φορείς οφείλουν να έχουν κατά την ίδια περίοδο κάθε έτος θετικά (κερδοφόρα) προ φόρων 

αποτελέσματα.» 

 

Η παράγραφος Β.3, του άρθρου 2.2.9.2, τροποποιείται ως εξής: 

«Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Ισολογισμούς (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, 

οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ. 

Σε περίπτωση υποψηφίων που δεν έχουν αποστείλει ακόμα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

προς καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, διότι η προθεσμία υποβολής τους είναι ακόμα σε ισχύ, είναι 

υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης ψηφιακά υπογεγραμμένης, όπου δηλώνονται τα 

ζητούμενα οικονομικά στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δεν έχουν αποσταλεί 

προς καταχώρηση στο ΓΕΜΗ, καθώς και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ψηφιακά 

υπογεγραμμένες. 

Εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν υποβληθεί στο ΓΕΜΗ και δεν έχουν ακόμα 

καταχωρηθεί με αριθμό καταχώρησης (ΚΑΚ) από το ΓΕΜΗ, τότε υποβάλλονται υποχρεωτικά οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ψηφιακά υπογεγραμμένες), το ιστορικό διεκπεραίωσης (εκτύπωση 

από το ΓΕΜΗ) και το αποδεικτικό πληρωμής για την καταχώρηση. 

Για τους οικονομικούς φορείς που εδρεύουν στο εξωτερικό, προσκομίζονται τα αντίστοιχα – σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι – δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που 

δεν υποχρεούνται στην κατάρτιση ισολογισμών θα πρέπει να προσκομιστεί το έντυπο Ε3 των 

τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων όπως αναφέρεται και παραπάνω στην ίδια παράγραφο. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εδρεύει στο εξωτερικό, τα αντίστοιχα ισχύοντα αποδεικτικά 

έγγραφα. Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου 

Εισοδήματος taxis ή Εκκαθαριστικά Σημειώματα ή άλλα κατάλληλα έγγραφα και δικαιολογητικά. 

Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα 

μικρότερο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τις 

διαχειριστικές χρήσεις που λειτουργεί, από τα οποία να προκύπτει ότι συντρέχει η ανωτέρω 

επάρκεια.  

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

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά, αλλά σε κάθε περίπτωση το 

σχετικό κριτήριο μπορεί να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.». 

 

Β. Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών στον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή δημόσιο 

διαγωνισμό, ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού ποσού 2.008.000,00 € πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α., για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης των Υποέργων 2-6 στο πλαίσιο της Πράξης 



 

 

«Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5076373 (Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020), (ΑΔΑΜ 22PROC011023786 , Συστημικού Αύξοντα Αριθμού ΕΣΗΔΗΣ : 168833 

και  με αριθμό προκήρυξης της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2022/S 147-421102)  

και τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών την 26η Σεπτεμβρίου 2022 και 

ώρα 10.30 και ημερομηνία αποσφράγισης την 30η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10.30. 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 
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