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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ    
1. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ............................... 4 

2. Αξία σύμβασης ..................................................................................................................................... 4 

3. Διάρκεια της σύμβασης – Παραδοτέα ................................................................................................ 4 

4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού .................................................. 5 

5. Παροχή Διευκρινίσεων ........................................................................................................................ 5 

6. Γλώσσα ................................................................................................................................................. 5 

7. Εγγυήσεις .............................................................................................................................................. 5 

8. Κριτήρια Επιλογής ................................................................................................................................ 6 

8.1 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ....................................................... 6 

8.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ............................................................................ 7 

8.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ......................................................................................... 7 

9. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ........................................................................................................... 8 

10. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών ........................................................................................... 9 

10.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ......................................................................................... 9 

10.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» .......................... 9 

10.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών ....................................................................................................................... 11 

11. Χρόνος ισχύος των προσφορών .................................................................................................... 12 

12. Κριτήρια Ανάθεσης ........................................................................................................................ 12 

12.1. Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ............... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

12.2. Αποσφράγιση των προσφορών .............................................................................................. 12 

13. Αξιολόγηση των Προσφορών ........................................................................................................ 13 

14. Ενστάσεις ........................................................................................................................................ 13 

15. Παράταση - Ανανέωση - Τροποποίηση των Συμβάσεων ............................................................. 14 

16. Επίλυση διαφορών ........................................................................................................................ 14 

17. Τρόπος πληρωμής .......................................................................................................................... 14 

18. Παρακολούθηση της Σύμβασης .................................................................................................... 15 

19.       Πρόσθετος όρος…………………………………………………………………………………………………………………………14 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .......................................................................................................................................... 16 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης ........ 16 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υποδείγματα εγγυητικών Επιστολών .......................................................................... 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ................................................................... 24 

 

 



 

 

 

 

  



1.1.1.1. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασηςΣυνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασηςΣυνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασηςΣυνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης    

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή από τον Ανάδοχο εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών και 

νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σκοπιμότητα και νομιμότητα, σύσταση και αδειοδότηση 

από την Τράπεζα της Ελλάδος δύο θυγατρικών εταιριών της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων, 

η οποία περιλαμβάνει την έγκριση των αρμόδιων ευρωπαϊκών και ελληνικών θεσμικών οργάνων 

(προετοιμασία αίτησης/φακέλου προς την Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ και την Τράπεζα της 

Ελλάδος), όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, για την χορήγηση των απαραίτητων 

εγκρίσεων και αδειών λειτουργίας αναφορικά με: 

 

- Την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών για την ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων (credit 

insurance) 

- Την πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) 

 

2.2.2.2. Αξία Αξία Αξία Αξία σύμβασηςσύμβασηςσύμβασηςσύμβασης    

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 496.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 400.00000, ΦΠΑ : € 96.000,00), το οποίο αντιστοιχεί στη συμβατική 

αξία για την υλοποίηση των ως άνω περιγραφόμενων εργασιών.  

Κάθε υπό σύσταση εταιρεία θα έχει διακριτό παραδοτέο/φάση και διακριτή τιμολόγηση. Η σύσταση 

θυγατρικής για την ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων (Short Term Bussiness) έχει ενδεχομένως 

διαφοροποιημένες απαιτήσεις σε σχέση με την συμμόρφωσή της με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο 

για τους ECAs. 

 

3.3.3.3. Διάρκεια της σύμβασης Διάρκεια της σύμβασης Διάρκεια της σύμβασης Διάρκεια της σύμβασης ––––    ΠαραδοτέαΠαραδοτέαΠαραδοτέαΠαραδοτέα    

 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την 

λήψη αδειών από την Τράπεζα της Ελλάδος και τη σύσταση των θυγατρικών εταιριών.  

Για τα επιμέρους στάδια υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες  ως 

εξής για κάθε θυγατρική εταιρεία:  

1. Ανάλυση αγοράς & εξωτερικού περιβάλλοντος (Market Analysis), εντός 2 μηνών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεση του έργου. 

2. Προετοιμασία του Επιχειρηματικού Σχεδίου, υποβολή και υποστήριξη στη διαδικασία έγκρισής 

τους στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας και τις εποπτεύουσες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εντός 4 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεση του έργου. 

3. Σύνταξη, υποβολή και υποστήριξη των αιτήσεων/φακέλων προς την Τράπεζα της Ελλάδας, εντός 

6 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης του έργου,  

4. Σύσταση εταιρείας και έναρξη λειτουργίας εντός ενός (1) μηνός από την λήψη αδείας από την 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 

 



4.4.4.4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμούΠροθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμούΠροθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμούΠροθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού    

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  24/10/2022 και ώρα 14.00. Οι 

προσφορές θα κατατεθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Εταιρείας  https://procurement.oaep.gr/ 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει για την υποβολή προσφοράς να έχουν προηγουμένως 

εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Εταιρείας ως προμηθευτές. 

 

5.5.5.5. Παροχή ΔιευκρινίσεωνΠαροχή ΔιευκρινίσεωνΠαροχή ΔιευκρινίσεωνΠαροχή Διευκρινίσεων    

 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

6.6.6.6. ΓλώσσαΓλώσσαΓλώσσαΓλώσσα    

 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. 

 

7.7.7.7. ΕγγυήσειςΕγγυήσειςΕγγυήσειςΕγγυήσεις    

 

Η εγγυητική επιστολή που απαιτείται για τη συμμετοχή στη εν λόγω διαδικασία εκδίδεται από πιστωτικά 

ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ 

και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Η εγγυητική επιστολή εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 



Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού οκτώ 

χιλιάδων ευρώ (8.000 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 

προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, μετά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού σε Ανάδοχο. 

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που θα 

ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% της συμβατική αξίας. 

 

8.8.8.8. Κριτήρια ΕπιλογήςΚριτήρια ΕπιλογήςΚριτήρια ΕπιλογήςΚριτήρια Επιλογής    

 

8.1 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 

τους. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 

συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής 

τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι 

μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 

συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  



Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 

ανάθεση υπηρεσία. 

 

8.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

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

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν: 

- Μέσο όρο γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών 

χρήσεων, μεγαλύτερο ή ίσο των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€ 10.000.000,00), και 

- Ελάχιστο αριθμό ατόμων-προσωπικού απασχολούμενο σε υπηρεσίες παροχής 

χρηματοοικονομικών συμβουλών, κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση, πενήντα 

(50) ατόμων.  

 

8.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Ι) κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών (ήτοι 2012 – 2022)  να έχουν εκτελέσει έργα συναφή με το 

υπό ανάθεση έργο και ειδικότερα να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον: 

- Δύο (2) έργα προετοιμασίας και υποβολής φακέλου προς την Τράπεζα της Ελλάδας για την 

αδειοδότηση χρηματοπιστωτικού οργανισμού. 

- Ένα (1) έργο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων. 

- Ένα (1) έργο προετοιμασίας επιχειρηματικού σχεδίου για χρηματοπιστωτικό οργανισμό στην 

Ελλάδα. 

- Ένα (1) έργο έρευνας αγοράς ή/και συγκριτικής αξιολόγησης (benchmark) για χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα στην Ελλάδα. 

ΙΙ) να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την παροχή των υπηρεσιών. 

Ειδικότερα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου με την ακόλουθη σύνθεση και προσόντα των 

μελών/στελεχών της: 

α) Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) του Αναδόχου, ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών και το 

συντονισμό όλων των στελεχών της ομάδας έργου. Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο 

του Υπευθύνου του Έργου (ΥΕ) πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα και την εμπειρία, που 

αναφέρονται παρακάτω και αυτά να αποδεικνύονται επαρκώς: 

- Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών  



- Τουλάχιστον 15ετή πείρα σε θέματα Ασφαλιστικών ή/ και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, η 

οποία να καταδεικνύεται από τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον ένα έργο στους παραπάνω 

κλάδους. 

- Να έχει συμμετάσχει σε έργο προετοιμασίας και υποβολής φακέλου αδειοδότησης προς την 

Τράπεζα της Ελλάδας. 

β) Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου (ΑΥΕ), ο οποίος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα και την 

εμπειρία, που αναφέρονται παρακάτω και αυτά να αποδεικνύονται επαρκώς: 

- Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών 

- Τουλάχιστον 5ετή πείρα σε θέματα Ασφαλιστικών ή/ και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, η 

οποία να καταδεικνύεται από τη συμμετοχή του σε τουλάχιστον ένα έργο στους παραπάνω 

κλάδους. 

γ) Μέλη της Ομάδας Έργου τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση/ εκτέλεση των επιμέρους εργασιών. 

Τα στελέχη που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου θα είναι τουλάχιστον: 

- Στελέχη με εξειδίκευση σε θέματα οικονομικής ανάλυσης με εμπειρία πάνω σε συμβουλευτικά έργα 

ασφαλιστικών ή/και χρηματοπιστωτικών οργανισμών καθώς και σε θέματα νομικών υπηρεσιών. 

 

9.9.9.9. Στήριξη στην ικανότητα τρίτωνΣτήριξη στην ικανότητα τρίτωνΣτήριξη στην ικανότητα τρίτωνΣτήριξη στην ικανότητα τρίτων    

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα να στηρίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 

δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών : 

1. Προετοιμασία αίτησης/φακέλου προς την Τράπεζα της Ελλάδας για την αδειοδότηση της 

εταιρείας ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων (credit insurance) 

2. Προετοιμασία αίτησης/φακέλου προς την Τράπεζα της Ελλάδας για την αδειοδότηση της 

πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) 

3. Επίβλεψη διαδικασιών μετά τη λήψη της άδειας λειτουργίας και κατά τη σύσταση των δύο 

εταιρειών.  

 

 

 



10.10.10.10. Κατάρτιση Κατάρτιση Κατάρτιση Κατάρτιση ----    Περιεχόμενο ΠροσφορώνΠεριεχόμενο ΠροσφορώνΠεριεχόμενο ΠροσφορώνΠεριεχόμενο Προσφορών    

 

10.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης για  

όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα 

παραδοτέα της σύμβασης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα 

με την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

10.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

i. εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

ii. Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Σύντομη Περιγραφή του Οικονομικού Φορέα και Πίνακα Έργων συναφών με το αντικείμενο της 

παρούσας που αποδεικνύουν την κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών 

• Περιγραφή από τον οικονομικό φορέα του πως αντιλαμβάνεται το αντικείμενο και τις απαιτήσεις 

του αντικειμένου της σύμβασης 

• Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα 

απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα 

• Περιγραφή του τρόπου κατανομής των αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου και στα 

διάφορα επίπεδα διοίκησης 

• Βιογραφικά σημειώματα της Ομάδας Έργου 

iii. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 

έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 



από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου Οι οικονομικοί 

φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που 

να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 

αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του    

v. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

vi. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το 

οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 

πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 

απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

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

εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου 

το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

viii. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, σε 

περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του 

ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών, 

συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα φορολογικά έντυπα στην αρμόδια αρχή. 

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. 

ix. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν έγγραφα που 

αποδεικνύουν την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων. Αναλυτικότερα οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν: 

Α. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, σχετικών με το αντικείμενο της 

παρούσας προκήρυξης, έργων με ένδειξη του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη. Επίσης, 

απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών συμβάσεων ή/ και τιμολογίων ή/και πρωτοκόλλων 

παραλαβής/ ή/ και δήλωση του προσφέροντα σχετικά με την υλοποίηση / ολοκλήρωση των 

έργων που πιστοποιούν την ελάχιστη τεχνική εμπειρία και περιλαμβάνονται στον κατάλογο. 

Β. Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας. 

x. 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 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.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

xi. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 

αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί 

η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Από τα ανωτέρω έγγραφα 

πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών και έχουν συνταχθεί μέσω του gov.gr.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 

δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

10.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,  

όπως ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης και σύμφωνα με το 

Παράρτημα IΙΙ. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά τμήμα/παραδοτέο/φάκελο  

Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και γ) 



η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.  

 

11.11.11.11. Χρόνος ισχύος των προσφορώνΧρόνος ισχύος των προσφορώνΧρόνος ισχύος των προσφορώνΧρόνος ισχύος των προσφορών    

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν 

είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 

12.12.12.12. Κριτήρια Ανάθεσης  Κριτήρια Ανάθεσης  Κριτήρια Ανάθεσης  Κριτήρια Ανάθεσης      

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Η σαφήνεια της πρότασης και η κατανόηση των απαιτήσεων του 

αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτές προκύπτουν από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προκήρυξης: 

Α) Σαφήνεια και πληρότητα της πρότασης ως προς τις ειδικές 

απαιτήσεις του έργου 

Β) Ανάλυση της μεθοδολογίας του έργου 

25% 

Κ2 Εμπειρία σε παρεμφερή έργα 35% 

Κ3 Ανάλυση των πακέτων εργασίας και η σύνδεσή τους με τα ελάχιστα 

απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα – Βαθμός ανάλυσης 

των προσφερόμενων παραδοτέων: 

Α) Ανάλυση και πληρότητα των παραδοτέων 

Β) Σύνδεση των πακέτων εργασίας με τα παραδοτέα και το 

χρονοδιάγραμμα 

20% 

Κ4 Αναλυτική περιγραφή και εμπειρία της Ομάδας Έργου και των ρόλων/ 

καθηκόντων των μελών της 

Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης οργανωτικής δομής και της 

κατανομής των ρόλων για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του 

έργου 

20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ:                                                                        100% 

 

 

 

12.1. Αποσφράγιση των προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την Τρίτη 25.10.2022 και ώρα 12:00. 



 

13.13.13.13. Αξιολόγηση των ΠροσφορώνΑξιολόγηση των ΠροσφορώνΑξιολόγηση των ΠροσφορώνΑξιολόγηση των Προσφορών    

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κάτωθι στάδια:  

 1ο Στάδιο - Έγκριση των νομιμοποιητικών στοιχείων: Αξιολόγηση του εμπρόθεσμου ή μη των 

προσφορών, να ελέγξει την ύπαρξη των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και την πληρότητα γενικά των 

τυπικών προϋποθέσεων που καθορίζει η προκήρυξη, να κατατάξει τις προσφορές σε τυπικά αποδεκτές 

ή μη με την έκδοση σχετικού Πρακτικού.  

 2ο Στάδιο - Έγκριση επί της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών: Αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών των Αναδόχων και έκδοση σχετικού Πρακτικού. 

 3ο Στάδιο - Έγκριση επί της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών: Αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών των Αναδόχων και έκδοση σχετικού Πρακτικού. 

 4ο Στάδιο - Έγκριση επί της κατακύρωσης του διαγωνισμού: Σύνταξη Πρακτικού Κατακύρωσης.  

Οι ημερομηνίες αποσφράγισης, των φακέλων που περιλαμβάνονται σε κάθε προσφορά και οι οποίοι 

αφορούν στα επόμενα στάδια, γνωστοποιείται από την Εταιρεία στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

των οποίων οι προσφορές έγιναν (κατά τα προηγούμενα στάδια) αποδεκτές. Η ανακοίνωση των τεχνικών 

και οικονομικών στοιχείων γίνεται αντίστοιχα κατά την αποσφράγιση των φακέλων κάθε σταδίου. 

Η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις, συμπληρώσεις ή προσαρμογές επί των ήδη 

υποβληθέντων εγγράφων αλλά και βελτιώσεις των προσφορών, σύμφωνα με όσα προβλέπει σχετικά η 

Προκήρυξη, εφόσον κάτι τέτοιο δεν επιφέρει διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση όλων των Υποψηφίων και δικαιολογείται από τη φύση της διαδικασίας. 

Αφού αξιολογηθούν όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν και ολοκληρωθούν τα επιμέρους στάδια 

αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει το πρακτικό εισήγησης το οποίο περιλαμβάνει 

συγκριτικό πίνακα με τα στοιχεία της εκάστοτε προσφοράς και κατάταξη των Υποψηφίων, σύμφωνα με 

τα κριτήρια ανάθεσης, που προβλέπει η Προκήρυξη. Το Πρακτικό Εισήγησης περιλαμβάνει την πρόταση 

της Επιτροπής για τον επιλεχθέντα υποψήφιο και υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο για έγκριση.  

Αφού εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο η πρόταση της Επιτροπής Διαγωνισμού, αποστέλλεται στον 

Επιτυχόντα του Διαγωνισμού από την Εταιρεία  σχετική ανακοίνωση, η οποία αναφέρει την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. Ο Επιτυχών θα πρέπει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα σε αυτό το χρονικό 

περιθώριο, σε διαφορετική περίπτωση η σύμβαση θα θεωρείται απορριφθείσα και θα μπορεί να υπάρξει 

επικοινωνία με τον αμέσως επόμενο σε σειρά κατάταξης, ώστε να υπάρξει σύναψη αντίστοιχης 

Σύμβασης. 

 

 

14.14.14.14. ΕνστάσειςΕνστάσειςΕνστάσειςΕνστάσεις    

 

Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχει κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει συμφέρον να του ανατεθεί 

συγκεκριμένη σύμβαση. Η διαδικασία αυτή παρέχεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και 

εξασφαλίζει τη νομιμότητα και την τήρηση των όρων του Διαγωνισμού.  



Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης  του σχετικού 

Σταδίου (1ο-4ο)    

Επί των ενστάσεων των Υποψηφίων αποφαίνεται η Επιτροπή Ενστάσεων μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 

την υποβολή της ένστασης. 

Η υποβολή των ενστάσεων δεν κωλύει την πρόοδο της διαδικασίας στα επόμενα στάδια, πλην της 

υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο. 

 

15.15.15.15. Παράταση Παράταση Παράταση Παράταση ----    Ανανέωση Ανανέωση Ανανέωση Ανανέωση ----    Τροποποίηση των ΣυμβάσεωνΤροποποίηση των ΣυμβάσεωνΤροποποίηση των ΣυμβάσεωνΤροποποίηση των Συμβάσεων    

 

Τροποποίηση της Σύμβασης γίνεται με αίτηση της εταιρείας. Η τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει: 

επέκταση σύμβασης, παράταση διάρκειας, αυξομείωση ποσότητας, αλλαγή χρόνου παράδοσης, 

αναπροσαρμογή τιμήματος προβλεπόμενου από την σύμβαση, απρόβλεπτες εργασίες υπηρεσίας για την 

οποία έχει γίνει ήδη διαγωνισμός κ.α. Για την έγκριση αίτησης και υπογραφή τροποποίησης θα 

λαμβάνεται υπόψη, το ύψος της συνολικής δαπάνης και θα τηρούνται όλες οι λοιπές διαδικασίες όπως 

για την αρχική Σύμβαση.  

Το αρμόδιο όργανο για έγκριση απόφασης σε σχέση με την τροποποίηση της εκάστοτε Σύμβασης, 

ορίζεται βάσει του νέου, τροποποιημένου ύψους του οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης. 

 

16.16.16.16. Επίλυση διαφορώνΕπίλυση διαφορώνΕπίλυση διαφορώνΕπίλυση διαφορών    

 

Όλες οι έννομες σχέσεις και διαφορές μεταξύ της Εταιρείας και του Αναδόχου, που προκύπτουν από την 

ανάθεση, εκτέλεση, ερμηνεία συμβάσεων διέπονται από το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

Για κάθε σχετική διαφωνία ή διαφορά οι εμπλεκόμενοι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 

εξώδικη επίλυση της. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η εξώδικη διευθέτηση της διαφωνίας ή διαφοράς 

αυτή θα επιλύεται δικαστικά. Αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα καθ’ 

ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. 

 

 

 

17.17.17.17. Τρόπος πληρωμήςΤρόπος πληρωμήςΤρόπος πληρωμήςΤρόπος πληρωμής    

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: Το 100% της συμβατικής αξίας εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την οριστική παραλαβή εκάστoυ τμήματος/ παραδοτέου των παρεχόμενων 

υπηρεσιών όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσης. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που θα ζητηθούν εγγράφως από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 



Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού. 

 

18.18.18.18. Παρακολούθηση της ΣύΠαρακολούθηση της ΣύΠαρακολούθηση της ΣύΠαρακολούθηση της Σύμβασηςμβασηςμβασηςμβασης    

 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από Επιτροπή 

ορισθείσα με απόφαση της Αναθέτουσας, η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 

της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. 

 

19.19.19.19. Πρόσθετος ΌροςΠρόσθετος ΌροςΠρόσθετος ΌροςΠρόσθετος Όρος    

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα καθ’ όλη της διάρκεια της σύμβασης να καταγγείλει 

μονομερώς αυτήν σε περίπτωση που δεν έχει συμφέρον στην εκπλήρωσή της, και να μην προχωρήσει 

στην ανάθεση επόμενων χρονικά παραδοτέων για κάθε θυγατρική εταιρεία. 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ––––    Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομΑναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομΑναλυτική Περιγραφή Φυσικού και ΟικονομΑναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασηςικού Αντικειμένου της Σύμβασηςικού Αντικειμένου της Σύμβασηςικού Αντικειμένου της Σύμβασης    

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων συστάθηκε με το Ν. 4918/2022 είναι ανώνυμη εταιρεία  που 

το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκει 100% στο Δημόσιο, διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. 

Σκοπός της Εταιρείας είναι οι ασφαλίσεις, αντασφαλίσεις, συνασφαλίσεις και η παροχή εγγυήσεων και 

αντεγγυήσεων για πολιτικούς, οικονομικούς και εμπορικούς κινδύνους, καθώς και για κάθε άλλο συναφή 

κίνδυνο, οι οποίοι συνδέονται με την εξαγωγική και επενδυτική δραστηριότητα και την εν γένει διεθνή 

δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και των θυγατρικών τους ή συνδεδεμένων αυτών 

εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και θυγατρικών ή συνδεδεμένων αυτών αλλοδαπών εταιρειών. Η 

Εταιρεία έχει σκοπό να προσφέρει χρηματοοικονομικά εργαλεία για την ανάπτυξη της εξαγωγικής 

δραστηριότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας και τη διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας. Η 

Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες που διέπουν 

τους οργανισμούς ή τις εταιρείες εξαγωγικών πιστώσεων. 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας καλύπτει την ασφάλιση, εγγύηση και χρηματοδότηση βραχυπροθέσμων, 

μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων και κάθε είδους πράξεις που συνδέονται 

με την εξαγωγική δραστηριότητα και τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, των θυγατρικών 

τους ή συνδεδεμένων αυτών εταιρειών. 

Με τις παραπάνω δραστηριότητές της, η Εταιρεία συμβάλει αποτελεσματικά στην αύξηση της 

"εξωστρέφειας" της Ελληνικής Οικονομίας. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες οικονομικές 

συγκυρίες απαιτείται όπως ενισχυθεί ο ρόλος της με γνώμονα την περαιτέρω και στοχευμένη υποστήριξη 

των Ελλήνων εξαγωγέων. Πιο συγκεκριμένα, η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου υπαγορεύεται από 

σημαντικούς εθνικούς αναπτυξιακούς σκοπούς που αφορούν την αξιοποίηση και επωφελή, για το 

επιχειρηματικό περιβάλλον, διαχείριση κρίσιμων παραμέτρων για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας 

και επιχειρηματικότητας δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού 

των επιχειρήσεων. Περαιτέρω, απαιτείται η συμμόρφωση της Εταιρείας με το Ευρωπαϊκό θεσμικό 

πλαίσιο με την ίδρυση της θυγατρικής ασφαλιστικών υπηρεσιών εμπορικών απαιτήσεων. 

Μέσω της ίδρυσης των θυγατρικών εταιρειών η Εταιρεία αναμένεται, ενδεικτικά, να επιτύχει: 

 οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων 

που θα κάνουν χρήση των υπηρεσιών της, 

 αύξηση του όγκου των εργασιών της με τη δημιουργία ομίλου επιχειρήσεων  

 περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών/ προϊόντων επικεντρώνοντας στον τελικό 

χρήστη, 

Για την ολοκλήρωση του έργου και την επίτευξη τόσο των στόχων όσο και των προσδοκώμενων 

ωφελειών υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για την Εταιρεία, κάποιοι 

ενδεικτικοί κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι οι ακόλουθοι: 

- Υποστήριξη του έργου από τη Διοίκηση  



- Εποικοδομητική συνεργασία της Ομάδας Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου με τον 

Ανάδοχο σε όλες τις Φάσεις του έργου.  

- Έγκαιρη ολοκλήρωση των επιμέρους Φάσεων του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά του 

και αποφυγή καθυστερήσεων/αποκλίσεων κατά την έναρξη του έργου, την ολοκλήρωση των 

Φάσεων του, την παραλαβή των παραδοτέων  

- Έγκαιρη αντιμετώπιση των ενδεχόμενων αποκλίσεων κατά την υλοποίηση του έργου. Ο 

Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει σχέδιο αποκατάστασης των αποκλίσεων ώστε 

το έργο να τελειώσει μέσα στον προδιαγεγραμμένο χρόνο.  

- Καλή ποιότητα υπηρεσιών του Αναδόχου: Για την εξασφάλιση καλής ποιότητας υπηρεσιών, θα 

γίνει θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων και λεπτομερής έλεγχος των παραδοτέων ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές.  

- Η μεθοδολογία υλοποίησης να είναι δοκιμασμένη και το τελικό παραδοτέο να είναι ρεαλιστικό, 

εφαρμόσιμο και συντηρήσιμο από την Εταιρεία. 

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η λήψη εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και ειδικότερα για 

κάθε θυγατρική εταιρεία διακριτά: 

Α1) Υλοποίηση Παραδοτέου 1: Ανάλυση αγοράς & εξωτερικού περιβάλλοντος (Market Analysis) 

- Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάλυση της αγοράς σχετικά 

με παροχή υπηρεσιών ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων μεγέθους και προοπτικών, βασικών τάσεων και εξελίξεων, αναγνώριση 

και παρουσίαση βασικών ανταγωνιστών, ανάδειξη ευκαιριών & απειλών. Με την ολοκλήρωση 

της ανάλυσης εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, θα πραγματοποιηθεί και ανάλυση 

SWOT. 

- Ανάλυση της μακροοικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, με έμφαση στις τάσεις και το 

περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Β1) Υλοποίηση Παραδοτέου 2 : Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη λειτουργία της 

βραχυπρόθεσμης ασφάλισης πιστώσεων και συμπληρωματικών υπηρεσιών της Εταιρείας με τη σύσταση 

θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας ασφαλιστικών υπηρεσιών. 

- Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την επένδυση της εταιρείας στην δημιουργία θυγατρικής 

ασφαλιστικής εταιρείας στην ασφάλιση πιστώσεων και συμπληρωματικών υπηρεσιών με βάση την αρχή 

του Ιδιώτη Επενδυτή σε Οικονομία Αγοράς και τεκμηρίωση της απόφασης για μεταφορά κεφαλαίων από 

την μητρική Εταιρεία σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τους Οργανισμούς 

Εξαγωγικών Πιστώσεων. 

- Υποστήριξη της διαδικασίας έγκρισης στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων) και σε περίπτωση που απαιτείται στις εποπτεύουσες αρχές και θεσμικά 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Γ1) Υλοποίηση Παραδοτέου 3: Προετοιμασία αίτησης/φακέλου προς την Τράπεζα της Ελλάδας για την 

αδειοδότηση της εταιρείας ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων (credit insurance) 

- Εκπόνηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) που απαιτείται στο πλαίσιο της αίτησης 

προς την Τράπεζα της Ελλάδας. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τη Διοίκηση της 

Εταιρείας θα προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός πρότυπου χρηματοοικονομικού μοντέλου 

(Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Ισολογισμός, χρηματοροές), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την 

υποβολή προς την Τράπεζα της Ελλάδας. 



- Συγκέντρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου της υπό σύσταση εταιρείας και συνεργασία με την 

εσωτερική ομάδα της Εταιρείας για την αποτύπωση της στρατηγικής της Διοίκησης του Εταιρείας 

στο Επιχειρηματικό Σχέδιο. Επιβεβαίωση ότι η εταιρεία πληροί τα ποσοτικά & ποιοτικά κριτήρια 

για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως έχουν τεθεί από την ισχύουσα νομοθεσία (κεφαλαιακή 

επάρκεια, δείκτες φερεγγυότητας, μόχλευση, κλπ.). 

- Υποστήριξη σε θέματα κεφαλαιακής επάρκειας, λ.χ. Solvency II. Ο Ανάδοχος αναμένεται, να 

προετοιμάσει όλες τις αναλύσεις που απαιτούνται κατά την εκπόνηση του Επιχειρηματικού 

Σχεδίου και αφορά ρυθμιστικά/κεφαλαιακά θέματα (υπολογισμός δεικτών, αναλύσεις 

ευαισθησίας, υπολογισμός ρυθμιστικών κεφαλαίων, κλπ.). 

- Προετοιμασία και υποβολή της προβλεπόμενης αίτησης/φακέλου στην Τράπεζα της Ελλάδας 

στην οποία θα  περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω: 

 Οργανωτική δομή εταιρείας & περιγραφές θέσεων εργασίας, 

 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, 

 Ανάλυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας,  

 Απολογιστικά στοιχεία,  

 Πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαια, 

 Προϋπολογιζόμενες οικονομικές καταστάσεις για περίοδο 3-5 ετών, 

 Προϋπολογιστικά στοιχεία που αφορούν διάρθρωση κεφαλαίων, δείκτες φερεγγυότητες, 

κλπ.,  

 Πληροφορίες σχετικά με τους μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτατα 

στελέχη, κλπ., και 

 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία. 

- Διενέργεια επαφών και συζητήσεων με την Τράπεζα της Ελλάδας επί της αίτησης, πριν και μετά 

την υποβολή αυτής και έως την λήψη της αδείας. 

 

Δ1) Υλοποίηση Παραδοτέου 4 : Σύσταση ασφαλιστικής εταιρείας και έναρξη λειτουργίας  

Διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την σύσταση και έναρξη λειτουργίας της 

ασφαλιστικής εταιρείας. 

Α2) Υλοποίηση Παραδοτέου 1: Ανάλυση αγοράς & εξωτερικού περιβάλλοντος (Market Analysis) 

- Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος, η οποία θα περιλαμβάνει την ανάλυση της αγοράς σχετικά 

με παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων μεγέθους και προοπτικών, βασικών τάσεων και εξελίξεων, 

αναγνώριση και παρουσίαση βασικών ανταγωνιστών, ανάδειξη ευκαιριών & απειλών. Με την 

ολοκλήρωση της ανάλυσης εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, θα πραγματοποιηθεί και 

ανάλυση SWOT. 

- Ανάλυση της μακροοικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, με έμφαση στις τάσεις και το 

περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Β2) Υλοποίηση Παραδοτέου 2 : Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη σύσταση 

εταιρείας πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). 

- Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την επένδυση της Εταιρείας στην δημιουργία θυγατρικής 

πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) με βάση την αρχή του Ιδιώτη Επενδυτή σε 



Οικονομία Αγοράς και τεκμηρίωση της απόφασης για μεταφορά κεφαλαίων από την μητρική Εταιρεία 

σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τους Οργανισμούς Εξαγωγικών Πιστώσεων. 

- Υποστήριξη της διαδικασίας έγκρισης στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων) και σε περίπτωση που απαιτείται στις εποπτεύουσες αρχές και θεσμικά 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Γ2) Υλοποίηση Παραδοτέου 3: Προετοιμασία αίτησης/φακέλου προς την Τράπεζα της Ελλάδας για την 

αδειοδότηση της πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) 

- Εκπόνηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) που απαιτείται στο πλαίσιο της αίτησης 

προς την Τράπεζα της Ελλάδας. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τη Διοίκηση της 

Εταιρείας θα προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός πρότυπου χρηματοοικονομικού μοντέλου 

(Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Ισολογισμός, χρηματοροές ), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την 

υποβολή προς την Τράπεζα της Ελλάδας. 

- Συγκέντρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου της υπό σύσταση εταιρείας και συνεργασία με την 

εσωτερική ομάδα της Εταιρείας για την αποτύπωση της στρατηγικής της Διοίκησης της Εταιρείας 

στο Επιχειρηματικό Σχέδιο. Επιβεβαίωση ότι η εταιρεία πληροί τα ποσοτικά & ποιοτικά κριτήρια 

για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως έχουν τεθεί από την ισχύουσα νομοθεσία (κεφαλαιακή 

επάρκεια, δείκτες φερεγγυότητας, μόχλευση, κλπ.). 

- Υποστήριξη σε θέματα κεφαλαιακής επάρκειας, λ.χ. Βασιλεία. Ο Ανάδοχος αναμένεται,, να 

προετοιμάσει όλες τις αναλύσεις που απαιτούνται κατά την εκπόνηση του Επιχειρηματικού 

Σχεδίου και αφορά ρυθμιστικά/κεφαλαιακά θέματα (υπολογισμός δεικτών, αναλύσεις 

ευαισθησίας, υπολογισμός ρυθμιστικών κεφαλαίων, προβλέψεις για το μελλοντικό εποπτικό 

κεφάλαιο του οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της Βασιλείας, κλπ.). 

- Προετοιμασία και υποβολή της προβλεπόμενης αίτησης/φακέλου στην Τράπεζα της Ελλάδας 

στην οποία θα  περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω: 

 Οργανωτική δομή εταιρείας & περιγραφές θέσεων εργασίας, 

 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, 

 Ανάλυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας,  

 Απολογιστικά στοιχεία,  

 Πληροφορίες για το μετοχικό κεφάλαια, 

 Προϋπολογιζόμενες οικονομικές καταστάσεις για περίοδο 3-5 ετών, 

 Προϋπολογιστικά στοιχεία που αφορούν διάρθρωση κεφαλαίων, δείκτες φερεγγυότητες, 

κλπ.,  

 Πληροφορίες σχετικά με τους μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτατα 

στελέχη, κλπ., και 

 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία. 

- Διενέργεια επαφών και συζητήσεων με την Τράπεζα της Ελλάδας επί της αίτησης, πριν και μετά 

την υποβολή αυτής.  

 

Δ2) Υλοποίηση Παραδοτέου 4 : Σύσταση εταιρείας πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων 

(factoring) και έναρξη λειτουργίας 



- Διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την σύσταση και έναρξη λειτουργίας της 

εταιρείας πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ    

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα 

έξι χιλιάδων € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

€ 400.000 ΦΠΑ: 96.000), το οποίο αντιστοιχεί στη συμβατική αξία για την 

υλοποίηση των ως άνω περιγραφόμενων εργασιών.  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ελληνική Εταιρεία 

Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση έχει αναληφθεί 

με την υπ’ αριθμ. 5/23.5.2022 απόφαση του Δ.Σ. και βαρύνει τον προϋπολογισμό 

του οικονομικού έτους 2022 της Εταιρείας. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
12 Μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή έως την λήψη των 

αδειών από την Τράπεζα της Ελλάδος και την σύσταση των εταιριών  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Βέλτιστης Σχέσης 

Ποιότητας - Τιμής 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ––––        Υποδείγματα εγγυητικών ΕπιστολώνΥποδείγματα εγγυητικών ΕπιστολώνΥποδείγματα εγγυητικών ΕπιστολώνΥποδείγματα εγγυητικών Επιστολών    

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού ή άλλου Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ  ………………………… υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......…………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) ............…………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................…………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………..  

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 

Διακήρυξη (Αρ. Διακ.), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος 

Σύμβασης)............................................. ”. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά. Η καταβολή θα γίνει 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών είναι …..…………. Η παρούσα ισχύει 

μέχρι ……………………………………………………..……...  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 



συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το 

δικαίωμα να εκδίδουμε. 

Η Εγγυητική Επιστολή είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα. Κάθε διαφορά σχετικά με την 

παρούσα Εγγυητική Επιστολή υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της 

Αθήνας και στην ελληνική νομοθεσία.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού ή άλλου Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ  ………………………… υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......…………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) ............…………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................…………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………..  

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση  της υπ αριθ ..... σύμβασης 

“(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη  ........................... 

της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά. Η καταβολή θα γίνει 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το 

δικαίωμα να εκδίδουμε. 

Η Εγγυητική Επιστολή είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα. Κάθε διαφορά σχετικά με την 

παρούσα Εγγυητική Επιστολή υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της 

Αθήνας και στην ελληνική νομοθεσία.  

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ––––    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΔΥΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Α. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

Β. ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Παραδοτέο 

Προσφερόμενη 
τιμή χωρίς ΦΠΑ 

Ποσό σε € 

ΦΠΑ 

Ποσό σε €  

Προσφερόμενη τιμή 
συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 

Ποσό σε € 

Προπαρασκευαστικό στάδιο ανάλυσης/ 

έρευνας αγοράς ασφάλισης εμπορικών 

πιστώσεων  και τεκμηρίωση 

εγχειρήματος από οικονομική σκοπιά 

   

Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακού 

Σχεδίου για τη λειτουργία της 

βραχυπρόθεσμης ασφάλισης πιστώσεων 

και συμπληρωματικών υπηρεσιών της 

Εταιρείας με τη σύσταση θυγατρικής 

ανώνυμης εταιρείας ασφαλιστικών 

υπηρεσιών 

 

   

Προετοιμασία αίτησης/φακέλου προς 

την Τράπεζα της Ελλάδας για την 

αδειοδότηση της εταιρείας ασφάλισης 

εμπορικών πιστώσεων (credit insurance) 

   

Σύσταση ασφαλιστικής εταιρείας και 

έναρξη λειτουργίας  

   

Προπαρασκευαστικό στάδιο ανάλυσης/ 

έρευνας αγοράς πρακτόρευσης 

επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) 

   



και τεκμηρίωση εγχειρήματος από 

οικονομική σκοπιά 

Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακού 

Σχεδίου για τη σύσταση εταιρείας 

πρακτόρευσης επιχειρηματικών 

απαιτήσεων (factoring). 

 

   

Προετοιμασία αίτησης/φακέλου προς 

την Τράπεζα της Ελλάδας για την 

αδειοδότηση της πρακτόρευσης 

επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) 

   

Σύσταση εταιρείας πρακτόρευσης 

επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) 

και έναρξη λειτουργίας 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ σε €    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ολογράφως    

 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : ………………………… ημέρες από την επομένη 

της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  

Τόπος, ημερομηνία: ………………………………………….. 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

(Ψηφιακή Υπογραφή – Σφραγίδα ) 

 

 

 


