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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ        

 

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

 
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό υποβολής έγγραφης προσφοράς για την 

Εκμίσθωση – Εκμετάλλευση Δικτυακού Χώρου στην ιστοσελίδα (και υπό-ιστοσελίδες) του 
ΤΕΕ  για την προβολή/διαφήμιση τρίτων. Μαζί με την προσφορά του ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει δείγμα φορητής συσκευής, βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης καθώς και τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται στην  Διακήρυξη. 

  Το ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα (τιμή εκκίνηση) είναι οι είκοσι μία χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ (21.500 ευρώ). Προσφορά μικρότερη του ανωτέρω ποσού δεν 
γίνεται αποδεκτή. 

Το προσφερόμενο και εν τέλει συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται 
ετησίως με βάση το δείκτη μισθωμάτων ακινήτων της ΕΛΣΤΑΤ, με ελάχιστο ετήσιο όριο 
αναπροσαρμογής το 2% ανά έτος. 

Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για πέντε έτη (5) ετών με μονομερές 
δικαίωμα παράτασης από το ΤΕΕ για ακόμη τρία (3) έτη. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, στην 
Αθήνα την 25/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, η οποία θα συνεδριάσει 
δημόσια στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στην οδό 
Νίκης αριθμ. 4, 7ος όροφος, γραφείο 709. Οι προσφορές υποβάλλονται από της 
δημοσιεύσεως της παρούσας διακήρυξης μέχρι την ημέρα και ώρα έναρξης του 
διαγωνισμού. Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει δεκτή προσφορά που θα υποβληθεί μετά 
τις 11:00 π.μ. 

 Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης 
Υλικού του ΤΕΕ αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας 
(οδός Νίκης, αρ. 4, Αθήνα).  

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο στα γραφεία του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. 
https://web.tee.gr/tm-promitheion/diagonismoi/ 
 
 

        Ο Πρόεδρος 

 

 

                                                              Γιώργος Ν. Στασινός 
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Άρθρο 1 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και συγκεκριμένα από: 
 

1. Τις διατάξεις τουΠ.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 

Απριλίου2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 

3. Το Π.Δ.28/2015(Α'34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία». 

4. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014(ΦΕΚΑ143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Τη με αριθμ. 5731/1146/23-2-2000 (ΦΕΚ 329/Β/15-3-2000) Υπ. απόφαση. 
6. Τον Ν.2859/2000(Α’248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
7. Τον Ν.2690/1999(Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 

ιδίως των άρθρων7 και 13 έως 15. 
8. Το ΠΔ της από 27-11/14-12-1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου διατάξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
9. To ΠΔ 715/1979 Περί τρόπου ενεργείας υπό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών 
πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών». 

10. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

11. Τα άρθρα 1 & 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/25.9.1992) και λοιπές ρυθμίσεις.
  

12. Την με αρ. Α11/Σ14/2022 (ΑΔΑ: 618Λ46Ψ842-Δ2Τ) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής  του 
ΤΕΕ για την «Διενέργεια Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου για 
διαφημιστική εκμετάλλευση στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ». 

 
 

Άρθρο 2 
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα, στην οδό Νίκης 4, στον 7ο όροφο, 
γραφείο 709, στις 25/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ. ενώπιον 5μελούς 
Επιτροπής, συγκροτούμενης για το σκοπό αυτό με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 26 παρ. 2 του ΠΔ 715/1979. 
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Άρθρο 3 

ANTIKEIMENΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο  Ελλάδας  (ΤΕΕ) έχει  στην ιδιοκτησία του και υπό την διαχείριση του τον 
δικτυακό τόπο https://web.tee.gr/ που αποτελεί και την κεντρική, επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Εκεί 
ενημερώνει τον επισκέπτη της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε θέματα αφορούν το πεδίο δράσης και 
αρμοδιότητας του ΤΕΕ. Επίσης λειτουργώντας ταυτόχρονα και ως δικτυακή πύλη (portal) δίνει την 
δυνατότητα σε κάθε μέλος του Μηχανικό αλλά και στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους τελικούς 
δικαιούχους προσκλήσεων, να κάνει χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει το ΤΕΕ, στο ίδιο 
ή άλλα sub domains και λειτουργεί ως πύλη εισόδου για τα άλλα sub domains και ιστοσελίδες του 
ΤΕΕ. 
Στο συγκεκριμένο δικτυακό τόπο υπάρχει η δυνατότητα δικτυακής προβολής και διαφήμισης τρίτων 
σε συγκεκριμένα σημεία (banner, advertisement area) της ιστοσελίδας και υπό-ιστοσελίδων αυτής. Το 
ΤΕΕ προτίθεται να εκμισθώσει τα συγκεκριμένα σημεία συγκεντρωτικά, σε έναν ανάδοχο που θα 
προκύψει από την συγκεκριμένη διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Με αυτό το τρόπο ο 
ανάδοχος θα αναλάβει αποκλειστικά να προσελκύσει διαφημίσεις για τον συγκεκριμένο δικτυακό 
τόπο και να διαχειριστεί  τις  συγκεκριμένες δικτυακές προβολές τρίτων στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.  Το 
ΤΕΕ θα συνεχίσει να είναι ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του δικτυακού τόπου αλλά θα εγκρίνει και θα 
τοποθετεί διαφημιστικό υλικό τρίτων που θα του δίνει έτοιμο ο ανάδοχος σε συγκεκριμένα σημεία 
δικτυακής προβολής  (banner, advertisement area) της ιστοσελίδας και υπό-ιστοσελίδων αυτής έναντι 
ετήσιας μίσθωσης που θα έχει με τον ανάδοχο. 
Πιο συγκεκριμένα, το ΤΕΕ σε συνεργασία με τον ανάδοχο και ανάλογα την ζήτηση διαφημιστικής 
προβολής, θα ορίζει τα συγκεκριμένα σημεία δικτυακής προβολής  (banner, advertisement area) 
της ιστοσελίδας και υπό-ιστοσελίδων αυτής. Η θέση, οι διαστάσεις κ.λπ. των υπό εκμίσθωση 
ειδικών χώρων (banner advertisement areas) στην ιστοσελίδα περιγράφονται αναλυτικά στο 
Παράρτημα Β. 
Το οικονομικό ετήσιο αντίτιμο θα προκαταβάλλεται εξολοκλήρου στην αρχή κάθε δωδεκάμηνου 
κύκλου με πρώτη καταβολή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Για το λόγο αυτό το ΤΕΕ ετησίως θα εκδίδει σχετικό φορολογικό παραστατικό και το ποσό θα 
καταβάλλεται στις πρώτες δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ολοκλήρωση του κάθε δωδεκάμηνου 
κύκλου που θα συμπίπτει χρονικά με την καταβολή του ετήσιου οικονομικού αντιτίμου του  επόμενου 
δωδεκάμηνου κύκλου. 
Το ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα για τον παρόντα διαγωνισμό ανέρχεται περίπου στο διπλάσιο του μέσου 
όρου ετήσιων εσόδων του ΤΕΕ από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα κατά την τελευταία 7ετία και 
συγκεκριμένα με στρογγυλοποίηση είναι  21.500 € 
Προσφορά με ετήσιο μίσθωμα μικρότερο του ανωτέρω (21.500 ευρώ) δεν γίνεται αποδεκτή. 
Το προσφερόμενο και εν τέλει συμφωνηθέν ετήσιο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με βάση 
το δείκτη μισθωμάτων ακινήτων της ΕΛΣΤΑΤ, με ελάχιστο ετήσιο όριο αναπροσαρμογής το 2% ανά 
έτος. 
Το ΤΕΕ διατηρεί πλήρως και ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία δυνατότητα αντιρρήσεων του μισθωτή το 
δικαίωμα να τροποποιεί, αλλάζει, αναβαθμίζει, εκσυγχρονίζει, μετατρέπει, ανασχεδιάζει ή οτιδήποτε 
άλλο κρίνει για τη μορφή, τη λειτουργία και την εικόνα της ιστοσελίδας του, στο πλαίσιο της 
αποστολής του, διασφαλίζοντας προφανώς στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια της σύμβασης το 
συμφωνημένο διαφημιστικό χώρο στον μισθωτή. 
Το ΤΕΕ διατηρεί ανεπιφύλακτα και χωρίς κανένα δικαίωμα αντίρρησης από τον μισθωτή την 
αρμοδιότητα έγκρισης και δημοσίευσης με βάση το περιεχόμενο, τη θεματολογία, το ύφος και τη 
μορφή των διαφημίσεων που θα προβάλλονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ – τα οποία θα αφορούν 
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απαραιτήτως τους μηχανικούς και τον τεχνικό κόσμο της χώρας - κατ’ αντιστοιχία των αποφάσεων 
που λαμβάνει έως σήμερα το ΤΕΕ για το θέμα, με βάση τις αρχές της δεοντολογίας του επαγγέλματος 
του μηχανικού και τις αποφάσεις της ΔΕ/ΤΕΕ. 
Τα ανωτέρω διασφαλίζονται με τη διαδικασία έγκρισης που περιγράφεται η οποία περιλαμβάνει 
τεχνικά μέσα και ηλεκτρονικά, με αυτοματοποίηση και πλήρη ιχνηλασιμότητα. 
Το ΤΕΕ διατηρεί την αυτονόητη και ανεξάρτητη από την παρούσα διαδικασία δυνατότητα αντίστοιχων 
προβολών (πχ μέσω banners) από το ΤΕΕ για δικές του ανάγκες (πχ εκδηλώσεις, ημερίδες, 
ανακοινώσεις, κλπ) αλλά και για συνεργαζόμενους δημόσιους φορείς ή άλλες σχετικές αναρτήσεις 
στην ιστοσελίδα του, σε άλλους χώρους της ιστοσελίδας του ή σε χώρους που προσωρινά δε 
χρησιμοποιούνται από τον μισθωτή αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για αισθητικούς λόγους. 
Το ΤΕΕ ρητώς διατηρεί κάθε δικαίωμα και ανεξαρτησία των άλλων εκδόσεων του ΤΕΕ (π.χ. 
επιστημονικό περιοδικό, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, ενημερωτικά δελτία, ηλεκτρονικά newsletters 
κλπ) από τη σύμβαση αυτή, ακόμη και αν έχουν προβολή και παρουσία στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, 
τυχόν εκμετάλλευση των οποίων θα γίνεται με τους όρους που αφορούν το καθένα από αυτά από το 
ΤΕΕ.  
Ρητώς εξαιρούνται των διαφημιστικών προβολών της παρούσας σύμβασης που θα αναλάβει ο 
μισθωτής οι ενότητες της ιστοσελίδας που αφορούν τις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης οργάνων 
διοίκησης και εκπροσώπησης του ΤΕΕ. 
Ως διαδικασία το τεχνικό πλαίσιο εφαρμογής θα είναι το εξής: Ο ανάδοχος με δικά του έξοδα και δικά 
του μέσα θα προσελκύει πελάτες του που θα ενδιαφέρονται να προβληθούν ηλεκτρονικά μέσα από 
την ιστοσελίδα του ΤΕΕ. Η επικοινωνία, ο χρόνος και το σημείο της ηλεκτρονικής προβολής καθώς και 
το οικονομικό τίμημα, είναι θέματα που αποκλειστικά θα τα χειριστεί ο ανάδοχος με τον τελικό 
πελάτη του.   Όλο το σχεδιαστικό, λεκτικό και εικαστικό υλικό που απαιτεί ο τελικός πελάτης θα 
ετοιμάζεται από τον ανάδοχο σε ηλεκτρονική αλλά και έντυπη μορφή.  
Στη συνέχεια ο ανάδοχος θα ανεβάζει το απαραίτητο υλικό σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική δικτυακή 
πλατφόρμα αλλά θα το παραδίδει και σε  έντυπη μορφή εφόσον του ζητηθεί από το ΤΕΕ. Για το 
διαφημιστικό υλικό  που θα ανεβαίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο ανάδοχος  θα είναι ο 
αποκλειστικός υπεύθυνος για προστασία από κακόβουλο λογισμικό. Την ηλεκτρονική πλατφόρμα θα 
την προσφέρει δωρεάν ο ανάδοχος ο οποίος θα είναι και ο μοναδικός υπεύθυνος για την σωστή και 
συνεχή λειτουργία της. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση και το ΤΕΕ για όλη τη 
διάρκεια της μίσθωσης όπου στην ουσία θα εγκρίνει ή όχι κάθε φορά το διαφημιστικό υλικό που 
πρόκειται να τοποθετηθεί στον δικτυακό χώρο του ΤΕΕ.  
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον τις εξής δυνατότητες: 

 Πρόσβαση διαβαθμισμένων χρηστών με δυνατότητα διαφορετικών αδειών λειτουργίας 
(permissions) 

 Βάση δεδομένων με τουλάχιστον τα πεδία : Μοναδικό ID, Ονομασία, Περιγραφή, Θέση στην 
ιστοσελίδα (Web position), Περίοδος διαφημιστικής προβολής, Παρατηρήσεις, Κατηγορία, 
Barcode, Διαφημιστικό αρχείο (jpeg, bmp, gifetc), Επεξεργασία, Διαγραφή, Επιβεβαίωση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

 Δυνατότητα καταχώρησης και σύνθετης αναζήτησης 

 Διατήρηση Ιστορικού αρχείου Διαφημίσεων 
 
Το ΤΕΕ θα είναι υπεύθυνο εφόσον αξιολογήσει το προτεινόμενο προς τοποθέτηση ηλεκτρονικό 
διαφημιστικό περιεχόμενο να το αποδεχθεί ή όχι  σύμφωνα με την κοινοποιημένη λίστα που θα 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης με τις επιτρεπόμενες θεματολογίες και τα ασυμβίβαστα 
περιεχομένου. Το ΤΕΕ θα είναι υπεύθυνο να κατεβάσει αρχικά το  Διαφημιστικό αρχείο (jpeg, bmp, 
gifetc) και στην συνέχεια να το  ανεβάσει στο συγκεκριμένο σημείο της ιστοσελίδας το οποίο θα 
καθορίζεται στην ηλεκτρονική δικτυακή πλατφόρμα του αναδόχου. Με αυτό το τρόπο  ο ανάδοχος 
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και για λόγους ασφάλειας του δικτυακού τόπου του ΤΕΕ δεν θα έχει άμεση αλλά έμμεση πρόσβαση 
στα σημεία ηλεκτρονικής προβολής. Προς απόδειξη ικανότητας των παραπάνω ο κάθε υποψήφιος 
ανάδοχος κατά την υποβολή προσφοράς του θα πρέπει να προσκομίσει και στοιχεία εισόδου για 
Demouser/password  όπου η επιτροπή διαγωνισμού κάνοντας χρήση αυτών να εισέλθει στην 
ηλεκτρονική δικτυακή πλατφόρμα και να εξετάσει ότι πληρούνται τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται παραπάνω. 
Κάθε ηλεκτρονική προβολή του κάθε πελάτη θα αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό κωδικό αναφοράς (ID) 
και σε ένα μοναδικό barcode. Εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν θα δίνονται έντυπες 
αναφορές από τον ανάδοχο προς το ΤΕΕ, σε κάθε ηλεκτρονική προβολή θα υπάρχει και το αντίστοιχο 
barcode. Εκτός της δωρεάν πρόσβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο ανάδοχος θα παρέχει δωρεάν 
τουλάχιστον δύο (2) φορητές συσκευές στο ΤΕΕ με προεγκατεστημένο λογισμικό ανάγνωσης 
barcodeκαι διασυνδεδεμένο με την κοινή βάση της δικτυακής πλατφόρμας. Η κάθε φορητή συσκευή 
θα έχει οθόνη τουλάχιστον 6¨ και θα μπορεί να διαβάσει το σχετικό barcode και να προβάλει 
αντίστοιχα όλες τις σχετικές πληροφορίες που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ID στην οθόνη της 
φορητής συσκευής. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να τις αντικαταστήσει σε περίπτωση μη σωστής 
λειτουργίας τους. Προς απόδειξη ικανότητας των παραπάνω ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος κατά την 
υποβολή προσφοράς του θα πρέπει να προσκομίσει ένα (1) δείγμα της φορητής συσκευής και να 
προβεί σε επίδειξη της λειτουργίας και των τεχνικών δυνατοτήτων του συμφώνα με τις απαιτήσεις της 
παρούσας πρόσκλησης καθώς και τουλάχιστον τρεις (3) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για Σύστημα 
Barcode με ηλεκτρονική πλατφόρμα και φορητή συσκευή με προεγκατεστημένο λογισμικό 
ανάγνωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης barcode εκδοθείσες εντός της τελευταίας 5ετίας πριν από 
τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. 
 
 
 

Άρθρο 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη με μονομερές δικαίωμα παράτασης από το ΤΕΕ για 
ακόμη τρία (3) έτη. 
Ως εκ τούτου, οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να έχουν διάρκεια ισχύος μέχρι το πέρας του 
ανωτέρω διαστήματος ή μέχρι 31/12/2030. 
 
 

 
Άρθρο 5 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 
 

1. Η προσφορά υποβάλλεται εγγράφως στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που 
συγκροτήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 41 παρ. 1 και 26 παρ. 2 του ΠΔ 175/1979), σε σφραγισμένο 
φάκελο από τον ενδιαφερόμενο ή τον αντιπρόσωπό του, νομίμως εξουσιοδοτημένο, μέχρι την 
ημέρα και ώρα που έχει οριστεί η έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή 
την 25.10.2022, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 π.μ. 

2. Οι ενσφράγιστες προσφορές αποσφραγίζονται και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής, 
στη συνέχεια δε ανακοινώνονται στους τυχόν παριστάμενους συμμετέχοντες. 

3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
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Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ο αριθμός Πρωτοκόλλου της διακήρυξης και η ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού 
Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, ΑΦΜ και ΔΟΥ) 
Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ). 

 
Ο υποψήφιος ανάδοχος στην προσφορά του πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω : 

 Οικονομική προσφορά με σφραγίδα και υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που ορίζεται στο παρόν, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα που να είναι σε ισχύ κατά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής που ορίζεται στο παρόν 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα με 
ημερομηνία έκδοσης του λιγότερο από 30 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
που ορίζεται στο παρόν 

 Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης σύμφωνα με τα κάτωθι πρότυπα: 
1. ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  
2. ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 
3. ISO 27001 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών  
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι εν ισχύ και με ημερομηνία έκδοσης πριν την 
δημοσίευση του παρόντος. 

 Βεβαίωση περί εκπόνησης Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plan - BCP) 
συνοδευόμενη από το αντίγραφο του παραστατικού (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) για 
απόκτηση αυτού πριν τη δημοσίευση του παρόντος. 

 Βεβαίωση από σχετική εταιρεία περί διαδικασιών εναρμόνισης με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 
GDPR και βεβαίωση εποπτείας DPO συνοδευόμενες από τα αντίγραφα των αντίστοιχων 
παραστατικά (Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών) για απόκτηση αυτών πριν τη δημοσίευση του 
παρόντος. 

 Τρεις (3) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για Σύστημα Barcode με ηλεκτρονική πλατφόρμα και 
φορητή συσκευή με προεγκατεστημένο λογισμικό ανάγνωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης 
barcodeεκδοθείσες εντός της τελευταίας 5ετίας πριν από τη δημοσίευση της παρούσας 
πρόσκλησης είτε του υποψήφιου αναδόχου είτε του προμηθευτή του εν λόγω συστήματος. 

 Ένα (1) δείγμα φορητής συσκευής σε ξεχωριστό φάκελο ή κουτί το οποίο να φέρει την ένδειξη 
ΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ και να προβεί σε επίδειξη της λειτουργίας και των τεχνικών 
δυνατοτήτων του 

 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι όλα τα 
Δικαιολογητικά που προσκομίζει είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων και ότι η 
οικονομική του προσφορά έχει ισχύ για τουλάχιστον τρείς (3) μήνες από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής που ορίζεται στο παρόν 

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του ελάχιστου ετήσιου μισθώματος το οποίο 
ανέρχεται για τον παρόντα διαγωνισμό περίπου στο διπλάσιο του μέσου όρου ετήσιων 
εσόδων του ΤΕΕ από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα κατά την τελευταία 7ετία και 
συγκεκριμένα με στρογγυλοποίηση είναι  21.500 € 
Η ανωτέρω εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί στον καταθέτη στον οποίο θα κατακυρωθεί ο 
διαγωνισμός, μετά την υπογραφή της σύμβασης, στους άλλους δε συμμετάσχοντες εντός 5 
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ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. για την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί της οικονομικής προσφοράς. 
 

Όλα τα παραπάνω (εκτός του δείγματος φορητής συσκευής) θα είναι σε έναν φάκελο όπου εξωτερικά 
θα αναφέρονται πλήρη όλα τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και θα φέρει ένδειξη «Προς ΤΕΕ. 
Για την υποβολή Οικονομικής Προσφοράς στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
Εκμίσθωση – Εκμετάλλευση Δικτυακού Χώρου στην ιστοσελίδα (και υπό-ιστοσελίδες) του ΤΕΕ με 
σκοπό εκμίσθωσης – εκμετάλλευση την προβολή/διαφήμιση τρίτων». 
 

 
 

Άρθρο 6 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 
1. Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της πενταμελούς Επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 41 παρ. 1 και 26 παρ. 2 του ΠΔ 175/1979. 
Οι προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως 
απαράδεκτες. 

2. Όσοι υποβάλλουν προσφορά στο διαγωνισμό δικαιούνται να παραστούν κατά την 
αποσφράγιση είτε αυτοπροσώπως, είτε δια εκπροσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου. 

3. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Η αποσφράγιση γίνεται από την 
Επιτροπή με την παρακάτω διαδικασία : 
α) μονογράφονται οι φάκελοι 
β) αποσφραγίζεται ο κάθε φάκελος και μονογράφεται ανά φύλλο η προσφορά 
γ) καταγράφονται οι προσφορές στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και εις τον πίνακα 
του πλειοδοτικού διαγωνισμού και στη συνέχεια δε ανακοινώνονται στους τυχόν 
παριστάμενους συμμετέχοντες. 

4. Κατά της νομιμότητας της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής του πλειοδότη ή κατά της 
νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, ενώπιον της 
Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικά επί αυτών. 

5. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνο από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, εγγράφως, 
κατά την διάρκεια αυτού ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών (24) από την λήξη του. 

 
 

 

Άρθρο 7 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
1. Μετά το τέλος του διαγωνισμού, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, με το οποίο προτείνει 

αιτιολογημένα στον Πρόεδρο του ΤΕΕ, κατ΄ εξουσιοδότησή της Δ.Ε./Τ.Ε.Ε, την εκμίσθωση ή την 
επανάληψη του διαγωνισμού. 

2. Το ανωτέρω πρακτικό μαζί με τον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισμού υποβάλλεται στον 
Πρόεδρο του ΤΕΕ, κατ΄ εξουσιοδότησή της Δ.Ε./Τ.Ε.Ε, ο οποίος αποφασίζει περί κατακυρώσεως 
του αποτελέσματος του διαγωνισμού εντός δέκα (10) ημερών, εκτός αν, για ειδικούς λόγους, 
επιβάλλεται η αναβολή λήψεως αποφάσεως για εύλογο χρονικό διάστημα. 

3. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, κατ΄ εξουσιοδότησή της Δ.Ε./ΤΕΕ, μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του 
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να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αν κρίνει ότι είναι ασύμφορο ή να 
αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού σε 
άλλο διαγωνιζόμενο, εκτός του τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον διενεργηθέντα 
διαγωνισμό. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το ίδιο μίσθωμα, ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ, κατ΄ εξουσιοδότησή της Δ.Ε./Τ.Ε.Ε αποφασίζει αιτιολογημένα την 
κατακύρωση σε αυτόν που συγκεντρώνει τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα, αν δε οι 
πλειοδότες παρουσιάζουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση, 
που ενεργείται από αυτήν σε δημόσια συνεδρίαση. Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις 
δεν δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ των μη προκριθέντων. 

4. Κάθε θέμα, που δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ρυθμίζεται από τις 
προαναφερόμενες διατάξεις του Π.Δ.715/79. 

5. Κάθε διαφορά, που μπορεί να προκύψει μεταξύ του Τ.Ε.Ε. και του συμμετέχοντος στον 
διαγωνισμό ή του αναδόχου του διαγωνισμού είτε κατά την διαδικασία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού, είτε κατά την εφαρμογή της Σύμβασης, υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
δικαστηρίων των Αθηνών και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ελληνικού δικαίου για την 
επίλυσή της. 

 
 

 
Άρθρο 8 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Η υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης θα γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη 

γνωστοποίηση στον προκριθέντα πλειοδότη της κατακύρωσης του διαγωνισμού υπέρ αυτού. Αν 
ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό θα καταπέσει υπέρ του Τ.Ε.Ε. 
Σε περίπτωση έκπτωσης, το ΤΕΕ προβαίνει σε νέα εκμίσθωση χωρίς τη διενέργεια νέου 
διαγωνισμού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει 
τη διαφορά μισθωμάτων μέχρι τη λήξη του ορισθέντος χρόνου εκμίσθωσης και να ανορθώσει 
την κατά τις περιστάσεις προξενηθείσα ζημία του ΤΕΕ από την αθέτηση της υποχρέωσής του για 
υπογραφή της σύμβασης. 

2. Το Τ.Ε.Ε. θα διαθέτει προς χρήση τους χώρους προς προβολή της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας και δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την λοιπή πραγματική 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ιστοχώρος, η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσης 
καθώς κάθε τί άλλο που δεν περιγράφεται ρητώς στην παρούσα όσον αφορά τον ιστοχώρο 
αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του ΤΕΕ. Ο πλειοδότης οφείλει να λάβει γνώση αυτής της 
κατάστασης και για τον λόγο αυτό δε δικαιούται επιστροφή ή μείωση μισθώματος ή λύση της 
μίσθωσης. 

3. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται του μισθώματος, αν δεν χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο, χωρίς 
υπαιτιότητα του Τ.Ε.Ε. 

 
 

 

Άρθρο 9 
ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 
1. Το Τ.Ε.Ε. δύναται να λύσει μονομερώς την σύμβαση εκμίσθωσης, όταν καταστεί αναγκαία η 

ιδιόχρηση του ιστοχώρου, αλλά πάντοτε κατόπιν προειδοποιήσεως κοινοποιούμενης επί 
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αποδείξει προς τον μισθωτή τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λύση της σύμβασης. 
2. Ο μισθωτής δεν δύναται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση εξαιτίας της ως άνω λύσεως της 

μισθώσεως δικαιούμενος μόνο στην απαλλαγή ή σε περίπτωση προκαταβολής, στην ανάληψη 
του μη δεδουλευμένου μισθώματος. 

 
 

Άρθρο 10 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 

 
1. Ο μισθωτής έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ΠΔ 715/1979. 
 

 
 

Άρθρο 11 
ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ 

 
1. Η υπεκμίσθωση για όμοια ή παρόμοια χρήση απαγορεύεται. 
2. Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται. 
3. Ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει τη χρήση του ιστοχώρου, κατά την με οποιονδήποτε 

τρόπο λήξη της μίσθωσης, στην τριμελή επιτροπή, την οποία θα ορίσει η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. Σε 
περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης ο μισθωτής υπόκειται σε διαδικασία εξόδου από την χρήση 
του ιστοχώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

 

 

 
Άρθρο 12 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. https://web.tee.gr/tm-
promitheion/diagonismoi/ και θα διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Η 
περίληψή της θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα Γραφεία του Τ.Ε.Ε., στην οδό Νίκης 4, 3ος όροφος, 
γραφείο 313, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ για να παραλάβουν τη διακήρυξη και να ζητήσουν 
οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την παρούσα διακήρυξη. 
 
 

 
 
 

Αθήνα, 
       

        Ο  Πρόεδρος 
 
 

 
   Γιώργος Ν. Στασινός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
Ο Οικονομικός φορέας με στοιχεία επωνυμίας …………………., ΑΦΜ…………….., ΔOY………., που 
εδρεύει στην οδό ……………………. Αριθμό…., στην πόλη ……   και νομίμως εκπροσωπείται από τον 
………………………………………… του ………………….  Με αριθμό ταυτότητας ……………,   

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
 
Το ποσό των  ………………………. ευρώ  
(αριθμητικώς: ΧΧ.ΧΧΧ,ΧΧ),  
για το πρώτο έτος της σύμβασης, ως ετήσιο οικονομικό αντίτιμο για την για την Εκμίσθωση – 
Εκμετάλλευση Δικτυακού Χώρου στην ιστοσελίδα (και υπό-ιστοσελίδες) του ΤΕΕ με σκοπό 
εκμίσθωσης – εκμετάλλευση για την προβολή/διαφήμιση τρίτων . 
Το οικονομικό ετήσιο αντίτιμο θα προκαταβάλλεται εξολοκλήρου στην αρχή κάθε δωδεκάμηνου 
κύκλου με πρώτη καταβολή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. Για το λόγο αυτό το ΤΕΕ θα εκδίδει σχετικό φορολογικό παραστατικό.  
Το ανωτέρο ετήσιο οικονομικό αντίτιμο του πρώτου έτους θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με 
βάση το δείκτη μισθωμάτων ακινήτων της ΕΛΣΤΑΤ, με ελάχιστο ετήσιο όριο αναπροσαρμογής το 
2% ανά έτος. 
 
Η οικονομική μας προσφορά ισχύει μέχρι τις  31/12/2030. 

 
 

Ο προσφέρων 
 
Σφραγίδα - Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (banner advertisement areas) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 
 

Σελίδα διαθέσιμη για διαφημίσεις Περιγραφή Mέγεθος θέση στη σελίδα / όριο 

    Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
   

https://web.tee.gr/ 

Πρώτη σελίδα 
- homepage 

max width: 
300px    
height: 300, 
250, 200px 

Μικρή δεξιά στήλη 
Όριο 10 banners 

Β) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

   

Σελίδες Άρθρων 
 

max width: 
260px   
height:215px 

Μικρή αριστερή στήλη 
Όριο 2 banners 

https://web.tee.gr/amoives/anakoinoseis/  

όλες οι 
εσωτερικές 

  
https://web.tee.gr/authaireta/anakoinoseis/  

όλες οι 
εσωτερικές 

  
https://web.tee.gr/e-building/anakoinoseis/ 

όλες οι 
εσωτερικές 

  
https://web.tee.gr/e-adeies/anakoinoseis/ 

όλες οι 
εσωτερικές 

  Γ) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
  

https://web.tee.gr/mytee/ 

 

max width: 
260px   
height:215, 
200px 

Μικρή αριστερή στήλη 
Όριο 1 banner 

https://web.tee.gr/ekxa/ 

   Δ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (POSTS) 
   

Εσωτερικές σελίδες ειδήσεων - posts 
εσωτερικές 
σελίδες 

max width: 
300px    
height: 300, 
250, 200px 

Μικρή δεξιά στήλη 
Όριο 3 banners 

E) Νέες Θέσεις που δεν χρησιμοποιούνται 
   

https://web.tee.gr/ 

 

max width: 
620px   height: 
90, 110px 

Πλατειά αριστερή στήλη 
Όριο 1 banner ανά ενότητα 

https://web.tee.gr/agora-ergasias/ 

    

https://web.tee.gr/
https://web.tee.gr/amoives/anakoinoseis/
https://web.tee.gr/authaireta/anakoinoseis/
https://web.tee.gr/e-building/anakoinoseis/
https://web.tee.gr/e-adeies/anakoinoseis/
https://web.tee.gr/mytee/
https://web.tee.gr/ekxa/
https://web.tee.gr/
https://web.tee.gr/agora-ergasias/
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