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Εφαρμογής Δράσεων, Οργάνωσης 
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Πειραιάς,   11/08/2022 
Αρ. Πρωτ.: Ε.Δ.ΕΣΠΑ/Β/3183 

Δ/νση: Πύλες Ε1-Ε2 
Ακτή Βασιλειάδη- 18510, Πειραιάς 
www.ynanp.gr  
Πληροφορίες: Υποπλοίαρχος Λ.Σ 

                     Παπαδοπούλου Φωτεινή 
Τηλ.:213 137 1727-1628 
e-mail:eysed.yna@yen.gr 

Προς: Welcome Magazines 
 Μονοπρόσωπη ΙΚΕ 
 e-mail:  
info@welcomemagazines.com 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «Προμήθειας ειδών για έξοδα δημοσίων σχέσεων-

δώρων κατά τη συμμετοχή του ΥΝΑΝΠ στην 86η ΔΕΘ 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 

10/9/2022 έως τις 18/09/2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης με στόχο την 

πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή των δράσεων του ΥΝΑΝΠ που συγχρηματοδοτούνται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση», στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «Δράσεις επικοινωνίας 

συγχρηματοδοτούμενων έργων ΥΝΑΝΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5185099 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» (ΣΑΕ289/1) – Υποέργο 3 

Προϋπολογισμός:  Δώδεκα χιλιάδων ευρώ #12.000,00€#, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Αναθέτουσα Αρχή: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ 

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής» του Ε.Π. 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. 

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις: 
α) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως ισχύει. 
β) του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 
2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες 
διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 
β) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει. 
γ) του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 1, 2, 7, 11 και 13 έως 15 (Α’ 45), ως ισχύει. 

http://www.ynanp.gr/
mailto:eysed.yna@yen.gr
ΑΔΑ: Ψ0Ρ64653ΠΩ-8ΥΑ
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δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 
ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει. 
στ) του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248), όπως ισχύει. 
ζ) του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α΄ 74), όπως ισχύει. 
η) του ν . 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και ιδίως τα άρθρα 77, 78. 
θ) του ν. 4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 
(Α΄ 59), όπως ισχύει. 
ι) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Α’ 107). 
ια) του ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (Α’ 25). 
ιβ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137). 
ιγ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 
ιδ) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 
ιε) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145). 
ιστ) του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 
όπως ισχύει (Α’ 34). 
ιζ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 114). 
ιη) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών»(Α’ 121). 
ιθ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»(A’ 123). 
κ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής » όπως ισχύει (Α’ 
26). 
κα) της υπ’ αριθμ. 83063/ΕΥΘΥ782 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης- 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού- Οικονομικών- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο 
«Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
αντικατάσταση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθμ. 122/27-09-2012 (Β΄ 2662) και 180/30-10-
2012 (Β΄ 2901), όπως ισχύουν.» (Β΄2643). 
κβ) της υπ αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12. 2018) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β ́ 3521/2016) υπουργικής απόφασης 
με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β ́ 1822/2015) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 
2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020. 
κγ) της αριθ. 57654/22-05-2017 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β’ 1781), ως ισχύει. 

ΑΔΑ: Ψ0Ρ64653ΠΩ-8ΥΑ
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κδ) της υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (Β’ 677) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, 
έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης 
καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως ισχύει. 
κε) της υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 Κοινή Απόφαση 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)» εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες» (Β΄2453). 
κστ) της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019». 
κζ) της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 
κη) την Πρόσκληση της  Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ. με Α.Π.: οικ.5255/22-06-2020, Κωδικό Πρόσκλησης: 

16.36.3.2 ΥΝΑΝΠ,  Α/Α ΟΠΣ: 4345, Έκδοση: 1/0 στον Άξονα Προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου 

Συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Πληροφόρηση και επικοινωνία 

των ΕΦΔ και Φορέων Υλοποίησης» (ΑΔΑ:6ΠΝΦ46ΜΤΛΡ-ΦΒ8). 

κθ) της Α.Π ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9038/05-08-2022 απόφασης Ένταξης της Πράξης του Ειδικού Γραμματέα 
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με τίτλο: «Δράσεις επικοινωνίας συγχρηματοδοτούμενων έργων 
ΥΝΑΝΠ» με Κωδικό ΟΠΣ 5185099 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-
2020»(ΑΔΑ:ΩΜΕ846ΜΤΛΡ-ΙΥ7). 

λ) της με Αρ. Πρ: 79519/8-8-2022 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη 

δέσμευση των αναγκαίων πιστώσεων με την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, 
στη ΣΑΕ 289/1 της ενταγμένης Πράξης: «Δράσεις επικοινωνίας συγχρηματοδοτούμενων έργων ΥΝΑΝΠ» με 
Κωδικό ΟΠΣ5185099 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδικό ενάριθμο 2022ΣΕ28910002 (ΑΔΑ:ΨΚΧΒ46ΜΤΛΡ-52Ζ). 
2. Την ανάγκη προμήθειας ειδών για έξοδα δημοσίων σχέσεων- δώρων κατά τη συμμετοχή του ΥΝΑΝΠ 
στην 86η ΔΕΘ 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 10/9/2022 έως τις 18/09/2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης ώστε να προβληθούν οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του στο πλαίσιο της 
Ενταγμένης Πράξης: «Δράσεις επικοινωνίας συγχρηματοδοτούμενων έργων ΥΝΑΝΠ 2014-2020 της  
Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ του ΥΝΑΝΠ». 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι  
Την εταιρεία «Welcome Magazines Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» ώστε να υποβάλλει προσφορά για την 

προμήθεια ειδών για έξοδα δημοσίων σχέσεων-δώρα κατά τη συμμετοχή του ΥΝΑΝΠ στην 86η 

ΔΕΘ 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 10/9/2022 έως τις 18/09/2022 στο Διεθνές 

Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της παρούσας. 

 

1.Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ 
Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη- Πύλες Ε1-Ε2 Λιμένα Πειραιά 
Πόλη/Τ.Κ.: 18510, Πειραιάς  
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):  
https://www.ynanp.gr/el/ypoyrgeio/epitelikh-domh-espa/ 
https://edespa.ynanp.gr/en/home/ 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Υποπλοίαρχος Λ.Σ Παπαδοπούλου Φωτεινή 
Τηλ.: 213 137 1628-1727 
e-mail: eysed.yna@yen.gr 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 
 

2. Στοιχεία Επικοινωνίας 

 Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-2 , (5ος Όροφος),  

https://www.ynanp.gr/el/ypoyrgeio/epitelikh-domh-espa/
https://edespa.ynanp.gr/en/home/
mailto:eysed.yna@yen.gr
ΑΔΑ: Ψ0Ρ64653ΠΩ-8ΥΑ
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Πειραιάς 18510. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για 
πληροφορίες. 

 

3. Είδος διαδικασίας 

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις περί απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 . Οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό 18530000-3 «Δώρα και Βραβεία» του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV). 
 
4. Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων/ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κωδ. ΣΑΕ 289/1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Συνοχής (αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑΕ 2022ΣΕ28910002. 
Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από πόρους του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο 
του Άξονα Προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής» του Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-
2020». Η σύμβαση πρόκειται να καλύψει το υποέργο 3 της Πράξης: «Δράσεις επικοινωνίας 
συγχρηματοδοτούμενων έργων ΥΝΑΝΠ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 9038/05-08-2022 και έχει 
λάβει κωδικό MIS 5185099. 
 
5. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς είναι η 31/8/2022 και ώρα 11:00. 
  Η προσφορά κατατίθεται ή αποστέλλεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, 

Πύλες Ε1-Ε2 Λιμένος Πειραιά, 185 10,  5ος όροφος, γραφείο 545, τηλ. 213 137 1727.  
 
6. Περιγραφή του Αντικειμένου- τεχνικές απαιτήσεις. 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με 
το Γραφείο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης & Δημοσίων Σχέσεων του ΥΝΑΝΠ πρόκειται να προβεί, 
μέσω αναδόχου, στην προμήθεια ειδών  για έξοδα δημοσιότητας –δώρα τα οποία θα 
διανέμονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 86ης ΔΕΘ με σκοπό την προβολή των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΥΝΑΝΠ στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και όσων προορίζονται 
για συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Μεταφορές 21-27 καθώς και του έργου του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Οι τεχνικές απαιτήσεις για την προμήθεια των ειδών του Υποέργου 3 είναι οι ακόλουθες:  

1. Περιλαίμια (κορδόνια) για κάρτες. Τεμάχια: 1.500. 
Περιγραφή: έγχρωμη εκτύπωση λογοτύπων, σε δύο όψεις και ειδικότερα: 
(α) Τα 750 τεμάχια: Χρώμα μπλε ανοιχτό και λευκό, με το θυρεό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, μήκους: 900 x 20 
mm και πλάτους: 150 x 20 mm, με την αναγραφή επί αυτού:  ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ και HELLENIC COAST GUARD. 
(β) Τα 750 τεμάχια: Χρώμα μπλε και λευκό, με το λογότυπο του ΥΝΑΝΠ, μήκους: 900 x 20 mm και 
πλάτους: 150 x 20 mm, με την αναγραφή επί αυτού: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS & INSULAR POLICY. 
Τα ως άνω περιλαίμια θα διαθέτουν μεταλλικό άγκυστρο (κλιπ) για την τοποθέτηση της κάρτας. 

2. Antistress balls. Τεμάχια: 1.000. 
Περιγραφή: Χρώμα μπλε, από αφρώδες υλικό, με μονόχρωμη εκτύπωση (σε λευκό χρώμα) επί 
αυτού του λογοτύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

3. Ασύρματο ποντίκι (wireless mouse) και επιφάνεια κύλισης για το ποντίκι (mouse pad). Τεμάχια: 
400 για κάθε είδος. 
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(α) Ασύρματο ποντίκι (wireless mouse) 
Περιγραφή: Χρώμα επιλογής μας, με εκτύπωση επί αυτού του θυρεού του Λιμενικού Σώματος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής. 
(β) Επιφάνεια κύλισης για το ποντίκι (mouse pad) 
Περιγραφή: Διαστάσεων 18 χ 22 cm, με έγχρωμη εκτύπωση φωτογραφιών της επιλογής μας σε 
μία όψη και αντι-ολισθητικό υλικό στην άλλη όψη. 

4. Μπρελόκ. Τεμάχια: 500. 
Περιγραφή: Από αφρώδες υλικό που επιπλέει στο νερό, σε σχήμα σκαφών του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής της επιλογής μας, με έγχρωμη εκτύπωση σε δύο όψεις των 
σκαφών αυτών. 

5. Κουτιά συσκευασίας. Τεμάχια: 400. 
Περιγραφή: Σε χρώμα της επιλογής μας, ανάλογων διαστάσεων και χωρητικότητας ώστε να 
τοποθετείται εντός του κουτιού ένα (01) ασύρματο ποντίκι (wireless mouse) και μία (01) 
επιφάνεια κύλισης για το ποντίκι (mouse pad). 

6. Σακούλες. Τεμάχια: 300. 
Περιγραφή: διαστάσεων 35x30cm, σε μπλε σκούρο χρώμα, με έγχρωμη εκτύπωση λογοτύπων σε 
δύο όψεις και ειδικότερα, στη μία όψη να υφίσταται ο θυρεός του Λιμενικού Σώματος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής και στην άλλη όψη το λογότυπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. 
 

Επισημαίνεται ότι: Στα είδη περιλαίμια, επιφάνεια κύλισης, μπρελόκ, κουτιά συσκευασίας και 

σακούλες πρέπει να είναι εμφανής η συγχρηματοδότηση της Πράξης και να φέρουν τα 

προβλεπόμενα λογότυπα.  

 

7. Παρακολούθηση και παραλαβή 

Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς Ε.Δ ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ  για την παρακολούθηση 
της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ), που θα συγκροτηθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 
Επιτροπή παρακολουθεί το έργο του αναδόχου και την ορθή εκτέλεση της σύμβασης καθ’ όλη τη 
διάρκειά της, θα παρέχει οδηγίες και διευκρινήσεις και παραλαμβάνει με έκδοση και υπογραφή 
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. 
 
 
8. Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών 

Ο ανάδοχος θα παραδώσει τα είδη στο περίπτερο του ΥΝΑΝΠ στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης . Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής προσωπικού και μεταφοράς εξοπλισμού 
επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
9. Χρονοδιάγραμμα 

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τις ως άνω προμήθειες έως την 09/09/2022. 
 
10. Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ειδών ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ 
(12.000,00€), πλέον του νόμιμου ΦΠΑ. 
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 
έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Ε.Δ. ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ, έστω και εξ επιγενόμενης 
αιτίας. Ενδεικτικά: 
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 Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει η ανάδοχος εταιρεία, 

 Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
παρούσας Πρόσκλησης και της σχετικής Σύμβασης που θα υπογραφεί, όπως έξοδα 
μετακινήσεων,διαμονής, εκτός έδρας αποζημιώσεις, 

 Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, 
συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσης φόρων, εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε 

φύσης, ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων 
έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. 

 
11.Τρόπος πληρωμής 

Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του έργου και 
κατόπιν της έγκρισης του/των πρωτοκόλλου/ων παραλαβής από τον κ. ΥΝΑΝΠ. 
Η πληρωμή του θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει , καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Τον ανάδοχο βαρύνουν 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις: 

 

 α) Κράτηση ύψους 0,1% σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4912/2022 «Οικονομική αυτοτέλεια-   

Αντικατάσταση άρθρου 350 ν.4412/2016» (ΦΕΚ Α’59),υπό την προϋπόθεση έκδοσης της  

προβλεπόμενης στην προαναφερόμενη διάταξη  ΚΥΑ. 

*Η ως άνω κράτηση υπόκειται περαιτέρω σε παρακράτηση χαρτοσήμου 3% (ποσό Α’), σύμφωνα με  τα 

άρθρα 12 και 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

20% επί του Α’ ποσού σύμφωνα με το ν. 4169/1961.  

β) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Φόρος Εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας προμήθειας ειδών βάσει του ν.4172/2013 

(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος). 

Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν.2859/2000 και ιδίως στα άρθρα 21 και 27 αυτού. 

*Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του ΦΠΑ θα γίνεται ανάλογη αναπροσαρμογή της αμοιβής του 

Αναδόχου. 

 
 

12.Περιεχόμενο Προσφοράς-Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
 

1. Η προσφορά κατατίθεται ή αποστέλλεται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες 

Ε1-Ε2 Λιμένος Πειραιά, 185 10,  5ος όροφος, γραφείο 545, τηλ. 213 137 1727, 1628. 

2. Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ενιαίο και σφραγισμένο φάκελο σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή. Η προσφορά υπογράφεται από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από 
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το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Μέσα στο φάκελο θα περιέχονται τα Δικαιολογητικά Ανάθεσης και η 

Οικονομική Προσφορά.  

3. Ο  φάκελος της προσφοράς, πρέπει να φέρει: 

α) τη λέξη «Προσφορά», β) την επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, γ) τον τίτλο του Έργου, δ) την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ε) την επωνυμία, τη διεύθυνση, τον αριθμό 

τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συμμετέχοντα στ) την ένδειξη: «Να μην 

ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή από το πρωτόκολλο». 

4. Εκτός του φακέλου, η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από: 

Διαβιβαστικό έγγραφο (για την πρωτοκόλλησή του) που θα φέρει: 

-σε περίπτωση νομικού προσώπου: υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα του νομικού 

προσώπου, 

- σε περίπτωση φυσικού προσώπου: υπογραφή και σφραγίδα του φυσικού προσώπου. 

Στο διαβιβαστικό έγγραφο υποβολής της προσφοράς θα αναγράφεται: 

α) ο τίτλος του έργου και  

β) ότι το σύνολο της προσφοράς ισχύει και δεσμεύει αυτόν για 30 ημερολογιακές ημέρες από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. 

Τα Δικαιολογητικά Ανάθεσης, που πρέπει να υποβληθούν, είναι:  

 Συνοπτική περιγραφή του προφίλ του υποψηφίου (νομική μορφή επιχείρησης, αντικείμενο 

εργασιών νόμιμος εκπρόσωπος κ.λπ.). 

  Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου: 

1. ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,  

2. ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του 

ν.4412/2016. 

 Υπεύθυνη δήλωση περί σύγκρουσης συμφερόντων με το κείμενο του παραρτήματος Β. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία 
υποβολής/αποδοχής προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 
4412/2016. 

 Για την απόδειξη τη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016: 

- Αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 
- Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, θα ήταν 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 
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κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου 
αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος ανάδοχος 
δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να 
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών, σε ισχύ. 

 Για την απόδειξη τη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού της παρ. 4.β του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016, τα κάτωθι: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση 
ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ 
προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 
κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών. 
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η σχετική 
εγγραφή. 
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία 
να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς. 

 

6. Συμπληρωμένο Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το Παράρτημα Α’. 
 
13.Ανάθεση – Υπογραφή Σύμβασης 

Εφόσον η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πληροί τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
ανωτέρω, εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση ανάθεσης του έργου η οποία θα κοινοποιηθεί 
στον ανάδοχο. Τέλος η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της 
σύμβασης, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. 
 
14.Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 
α) τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

ΑΔΑ: Ψ0Ρ64653ΠΩ-8ΥΑ





 

 

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον κα Αειφόρος Ανάπτυξη 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση   

Ταμείο Συνοχής   

                                                      Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Ε Π . 04 . 0 1 . 0 3  Έ κ δ . : 1 η Η μ / ν ί α  Έ κ δ οσ η ς : 1 4 / 03 / 2 0 1 7  9 / 11 

 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
 
15.Όροι εκτέλεσης σύμβασης 

α) 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 του Προσαρτήματος Α΄ του Νόμου 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 

και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

γ) Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις του άρθρου 133 του 

ν.4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 

 

                                                                                                                                                                                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

 

Πίνακας Διανομής 

Ι. Αποδέκτες προς κοινοποίηση  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» 

e-mail: ymeperaa@mou.gr 

ΙI. Εσωτερική Διανομή 

1. Γρ. κ. Υπουργού ΝΑΝΠ 
2. Γρ. κ. Υφυπουργού ΝΑΝΠ 
3. Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ 
4. Γρ. κ. ΓΓΑΙΝΠ 
5. ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ/Μονάδα Α΄- Β΄ 
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Παράρτημα Α 
ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 Ολογράφως σε ευρώ Αριθμητικά σε ευρώ 

Προσφερόμενη τιμή (άνευ Φ.Π.Α.) 
  

Φ.Π.Α. ………… % 
  

Προσφερόμενη τιμή 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

  

Τόπος/Ημερομηνία 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή και 

Σφραγίδα προσφέροντα) 

Ο πίνακας της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται και σφραγίζεται από τον οικονομικό φορέα. 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση του 

Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων προς τρίτους (Δημόσιο, Ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κ.λπ.) και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού που θα 

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

αναπροσαρμόζονται. 

 

Παράρτημα Β: Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης περί σύγκρουσης συμφερόντων 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
(επιλογή κειμένου ανάλογα την περίπτωση) 
Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου/μας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών), οι οποίες να μου/μας είναι γνωστές 
μέχρι και 
την υπογραφή της παρούσας, με: 
α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των 
αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και 
β) μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και 
γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, 
εκ 
πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄, 
τα οποία: 
αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του 
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σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της 
σύμβασης ή/και 
ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της 
Ή 

Έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου/μας οι εξής καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 
εκληφθούν ως 
καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
…….[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίες που αφορούν σε καταστάσεις 
ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων] 
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