
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Αθήνα,16/9/2022 

Α.Π. 4117/2022 

 

ΘΕΜΑ: 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:  

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 της Πράξης «Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5076373 

(Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020). 

 

 

 

Σε συνέχεια της υπ. Αρ. ΕΣΗΔΗΣ / 168833 / 2022 Ανάρτηση διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς 

δημόσιου διαγωνισμού, 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 της Πράξης «Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5076373 

(Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ  

 

Ι. 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:  

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 της Πράξης «Πρόγραμμα Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5076373 

(Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020), 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  
 

Επίσης, ανακοινώνεται η  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.». 

 

 



 

 

 

ΙΙ. Την ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, στην ιστοσελίδα της ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» και στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προς γνώση των ενδιαφερομένων. 

 

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης υπ. Αριθ. 7/2022 / ΑΔΑΜ : 22PROC011023786, ως 

ισχύουν, όπως εκάστοτε συμπληρώνονται από τις χορηγηθείσες διευκρινήσεις. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020. 

 

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

O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  
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