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Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)  έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

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

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και 
ιδίως του άρθρου 37  

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

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

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «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»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα»,  

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «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 

ΑΔΑ: 6ΦΒΣΟΡΡΘ-Ω1Ι





εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης 
σύμβασης: 
- 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. 

- του Π.Δ.164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 
Ερευνών» 

- του Ν. 4957/2022 ΦΕΚ 21.07.2022 (Α 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 

Τα έγγραφα:  

- την απόφαση του ΔΣ του ΕΛΚΕΘΕ (406ης Συνεδρία της 16.06.2022) θέμα Β1 

  

απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς  

 

ενδιαφερόμενους δημιουργούς, σχεδιαστές,  καλλιτέχνες, κατασκευαστές και επιχειρήσεις  

που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή εμπορία συναφών προϊόντων  και εμπνευσμένα 

από το χαρακτήρα του Ενυδρείου Κρήτης, να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους, με σκοπό 

τη διάθεσή τους στο  πωλητήριο του Ενυδρείου Κρήτης με τη διαδικασία της πώλησης για 

λογαριασμό τρίτου (παρακαταθήκη).  

 
Γενική περιγραφή του Ενυδρείου Κρήτης 
 
Το Ενυδρείο Κρήτης με διακριτικό τίτλο CretAquarium ανήκει στο ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο 

Θαλάσσιων Ερευνών) που είναι ΝΠΔΔ και βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του 

Θαλασσόκοσμου.  

Ο Θαλασσόκοσμος είναι ένα πάρκο έρευνας αναψυχής πολιτισμού και εκπαίδευσης που 

αναπτύσσεται σε μία έκταση 60000 τμ στην περιοχή της πρώην Αμερικανικής βάσης 

Γουρνών στα όρια της παραλίας.  

Το Ενυδρείο Κρήτης είναι το πρώτο μεγάλο ενυδρείο της Ελλάδας και το μεγαλύτερο της 

Ανατολικής Μεσογείου. 

Περιλαμβάνει τη διαδρομή επίσκεψης των ενυδρείων, αίθουσα εικονικής πραγματικότητας 
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(VR), αίθουσα εκπαίδευσης, αίθουσα εκθέσεων, αίθουσα εστιατορίου, κατάστημα πώλησης 

ενθυμημάτων – δώρων (gift shop), χώρο στάθμευσης και 15.000 τμ περιβάλλοντα χώρο που 

έχει άμεση πρόσβαση στην παραλία της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών.  

Το Ενυδρείο Κρήτης δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 290.000 επισκέπτες ετησίως. 

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι κάθε εκτίμηση για την ημερήσια επίσκεψη ατόμων στις 

εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ (ενυδρείο) δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση δέσμευση του 

ΕΛΚΕΘΕ  για το μέγεθος της δυνητικής πελατείας του καταστήματος.  

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να προσέλθουν στο κτίριο του 

Ενυδρείου  και να λάβουν επιτόπου γνώση της κατάστασης και του χώρου που αποτελεί 

αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. 

 

1. Όροι συνεργασίας, διαδικασία πώλησης προϊόντων και επιλογής 

προμηθευτών 

 Διευκρινίζεται ότι η πώληση των προϊόντων στο κατάστημα του Ενυδρείου Κρήτης, 

γίνεται με τη διαδικασία της πώλησης για λογαριασμό τρίτου (παρακαταθήκη) και 

εκδίδεται εκκαθάριση βάσει των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 8 του ν 

4308/2014 η οποία αποτελεί και το έσοδο του καταστήματος. 

 Η προτεινόμενη θεματολογία των προϊόντων θα πρέπει να είναι συναφής  με την 

αποστολή του ΕΛΚΕΘΕ και εμπνευσμένα από το χαρακτήρα του Ενυδρείου. Σκοπός 

είναι το πωλητήριο να διευρύνει τον κύκλο των πωλούμενων προϊόντων του και 

κυρίως να το εμπλουτίσει με δημιουργίες πρωτότυπες, σύγχρονες, υψηλών 

προδιαγραφών εναρμονισμένων με την αισθητική και το ύφος του Ενυδρείου.  

 Οι όροι και η διάρκεια συνεργασίας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

μεταξύ των ενδιαφερομένων και θα εξετάζονται χωριστά κατά περίπτωση. 

 Η  πρόσκληση επέχει θέση διερεύνησης της αγοράς και σε καμία περίπτωση δε θα 

συνεπάγεται δέσμευση για συνεργασία. 

 Το ΕΛΚΕΘΕ έχει τη δυνατότητα να απορρίψει μια πρόταση λόγω ασύμφορης  

οικονομικής προσφοράς, ακόμη και αν κρίνει ότι το δημιουργικό είναι αισθητά 

αποδεκτό. 
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 Το ΕΛΚΕΘΕ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μη συνάψει σύμβαση, με μια ή 

περισσότερες από τις επιχειρήσεις που τυχόν εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ακόμη και 

αν έχουν εγκριθεί οι προτάσεις τους. 

2. Προτεινόμενες κατηγορίες των προϊόντων:  

 Βιβλία 

 Είδη ένδυσης 

 Διακοσμητικά 

 Κοσμήματα  

 Καλλυντικά 

 Παιχνίδια 

 

3. Κριτήρια επιλογής προϊόντων 

 Η συνάφεια με την προτεινόμενη θεματολογία,  

 Η δυνατότητα ενσωμάτωσης του σήματος και logo του Ενυδρείου,  

 Η αισθητική επάρκεια και ποιότητα κατασκευής  

 Η διαφορετικότητα και η μοναδικότητα (αποκλειστικότητα) πώλησης του 

προϊόντος στο Ενυδρείο 

 Η σχέση ποιότητας και κόστους  

 

4. Περιεχόμενα προτάσεων -κατάθεση δειγμάτων  

Κάθε πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από:  

α) έγγραφη αίτηση, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης/εταιρίας (τίτλος, 

διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο, e-mail)  

β) σύντομη παρουσίαση της επιχείρησης/βιογραφικό σημείωμα του δημιουργού, και τυχόν 

υπάρχοντα πιστοποιητικά κατοχύρωσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για την 

συγκεκριμένη πρόταση (π.χ. πατέντες, πράξεις κατάθεσης κτλ.)  

γ) αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων προϊόντων συνοδευόμενη με το δείγμα/τα 

δείγματα της πρότασης  

δ) αναλυτική οικονομική προσφορά του αιτούντος, (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

 

5. Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με 

το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ως ακολούθως: 

 Στην κατηγορία προϊόντων «βιβλία» που η τιμή λιανικής πώλησης είναι 
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συγκεκριμένη και καθορίζεται από τους εκδοτικούς οίκους, ζητείται από τον 

προμηθευτή στην  προσφορά του να καθορίσει το ποσοστό έκπτωσης, το 

οποίο θα κυμαίνεται και θα είναι κατ’ ελάχιστον 30%.  

 Στις λοιπές κατηγορίες προϊόντων ζητείται από τον προμηθευτή στην 

προσφορά του να καθορίσει την τιμή κόστους (τιμή χονδρικής). Η τιμή 

λιανικής θα προτείνεται από τον προμηθευτή, αλλά η τελική διαμόρφωση 

θα γίνεται από το πωλητήριο του Ενυδρείου Κρήτης.  

 Ο προμηθευτής θα δηλώνει σε ξεχωριστή στήλη του Εντύπου της 

προσφοράς τα προϊόντα που θα διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα στο 

πωλητήριο του Ενυδρείου Κρήτης 

 Ο προμηθευτής θα δηλώνει σε ξεχωριστή στήλη του Εντύπου της 

προσφοράς τα προϊόντα που θα διαθέτει αποκλειστικά με το λογότυπο του 

Ενυδρείου Κρήτης.  

 

6. Τρόπος υποβολής πρότασης  

Οι προτάσεις, με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ (ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ)», θα πρέπει να κατατεθούν,  

το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 

ιδιοχείρως ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) συσκευασμένες σε κουτιά με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά σε ξεχωριστό φάκελο και την αναγραφή σε αυτά «ΝΑ ΜΗΝ 

ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» στη διεύθυνση:  

ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ   

Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών , ΤΚ 71500  

Τηλ. 2810337880 

 

7. Επιστροφή δειγμάτων  

Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, τα εν λόγω δείγματα δεν επιστρέφονται, καθώς θα 

αποτελέσουν ποιοτικό δείγμα σύγκρισης της Υπηρεσίας προς την παράδοση της 

παραγγελίας του αναδόχου.  

Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης, οι αιτούντες θα πρέπει να μεριμνήσουν για την 

παραλαβή των δειγμάτων τους εντός διμήνου από την ενημέρωσή τους, από το Τμήμα 

Προμηθειών του ΕΛΚΕΘΕ.  
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Μετά το πέρας του διμήνου, η Υπηρεσία θα απομακρύνει από τους χώρους της τα μη 

παραληφθέντα δείγματα.  

 

 

                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθυντής ΕΛΚΕΘΕ 
 
 
                                                Δρ. Αντώνιος Ν. Μαγουλάς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
 
 
 
 
(1) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ
ΒΑΝΕΤΑΙ 
ΔΕΙΓΜΑ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ 
ΕΝΥΔΡΕΙΟ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 
ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΤΙΜΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 
(ΧΟΝΔΡΙΚΗ) 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ 

 
 
 

(2) 

ΤΙΜΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ  
ΒΙΒΛΙΩΝ 
 
 
 
(3) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΤΙΜΗΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΩΝ 
(4)  

           

           

           

           

           

           

           

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΦΒΣΟΡΡΘ-Ω1Ι





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: Βιβλία, Είδη ένδυσης, Διακοσμητικά, Κοσμήματα, Καλλυντικά, Παιχνίδια, Άλλο 

(2) Συμπληρώνεται για όλες τις κατηγορίες πλην των βιβλίων 

(3) Συμπληρώνεται μόνο για την κατηγορία βιβλία 

(4) Συμπληρώνεται μόνο για την κατηγορία βιβλία 

ΑΔΑ: 6ΦΒΣΟΡΡΘ-Ω1Ι
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