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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Περιφέρεια Αττικής/Διεύθυνση  Οικονομικών Κ.Τ. 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997875116 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης1 ΑΑΗΤ1007.909.0035 
Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Συγγρού 80-88 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11743 

Χώρα2 Ελλάδα 
Κωδικός ΝUTS3 EL30 

Τηλέφωνο 2132065877 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promna@patt.gov.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες4 Ε. Μόσχου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.patt.gov.gr/site 
http://www.promitheus.gov.gr 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5  ΝΠΔΔ  και ανήκει σε ΟΤΑ β’ Βαθμού6 
  Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές δημόσιες υπηρεσίες» 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το ελληνικό (Ν. 4412/2016) 8 :  
Στοιχεία Επικοινωνίας 9  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ10 
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : το διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας  Αττικής, στη 
διεύθυνση http:// www.patt.gov.gr  

                                                             
1  Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
3 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
4 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της 

υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του 
ν. 4412/2016   

5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 
κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 
1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, 
Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του 
ν. 4270/14.  

7 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, δ) 
Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) Κοινωνική 
προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

8 Συμπληρώνεται το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο (χώρα και νομοθέτημα/ματα) 
9 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
10 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
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 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο  http://diavgeia.gov.gr 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
Χρηματοδότηση της σύμβασης11 
 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής.  Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 01.072.0844.01 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των 
οικονομικών ετών 2021-2022  του Φορέα 12 . 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 1067454/14.12.2021 (ΑΔΑΜ 
21REQ009741381, ΑΔΑ ΩΔΠΙ7Λ7-ΒΧΤ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 
οικονομικό έτος 2021 & 2022 και έλαβε α/α 3107 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων 
& Εντολών Πληρωμής του φορέα Περιφέρεια Αττικής13.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης 
προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής  για το έτος 2022.                

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 79950000-8 14 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :  

ΤΜΗΜΑ 1  : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, εκτιμώμενης αξίας  34.700,00 € πλέον  24% ΦΠΑ,  ήτοι 
(43.028,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  

ΤΜΗΜΑ 2  : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, εκτιμώμενης αξίας  110.600,00€ πλέον ΦΠΑ 
24%,   ήτοι ( 137.144,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ (μετακίνηση και διαμονή), εκτιμώμενης αξίας  
104.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι (138.960,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ, εκτιμώμενης αξίας  35.800,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι (44.392,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ 5 : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA,  εκτιμώμενης αξίας 19.200,00€ πλέον ΦΠΑ 
24%, ήτοι (23.808,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).       

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 304.300,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 
% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:  377.332,00 €).  

                                                             
11 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ.ζ  του άρθρου 53 

του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21) 
12 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
13        Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145) «4. Οι διακηρύξεις, οι 

αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν 
απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται 
να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον 
αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός 
οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει 
αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις 
της παρούσας φέρουν μόνο τον αριθμό της πολυετούς έγκρισης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που 
εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η 
έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 και της 
παρ. 4 του άρθρου 4» 

14  Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Νοεμβρίου 2007, όπως ισχύει 





 

Σελίδα 6 

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα τμήματα. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
της τιμής για το σύνολο των Τμημάτων της Διακήρυξης. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως15: 

- 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  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) [συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

- 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)  

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης 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)» 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»  

- 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» 

                                                             
15 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την 

κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως 
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 
προσαρμογής των εν λόγω όρων. 
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- 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. 4314/2014 (Α’ 265) «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»  

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

- του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)» 

- Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

- Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

- Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

- Το 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» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014) 

- Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

- Το άρθρο 132 του Ν.4714/2020 (Α’ 148) «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ 
και β΄ βαθμού» 

- 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 
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- Την υπ’ αρ. 499022/2.9.2019 και 864073/14.10.21 (ΦΕΚ τ. Β 4832/19.10.21)  Αποφάσεις του 
Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 688/03.09.2019)   

- Την υπ’ αριθ. 301/2020 Απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση 
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) 

- Την αριθ. 302/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης Προγράμματος 
Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-ΙΘ8) και την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 112945/30-12-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε 
ο Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής  

- Την υπ΄αρ.17/2021 (ΑΔΑ: Ρ1057Λ7-774) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 1ης 
τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και την υπ’αρ.πρωτ.11308/01-02-2021 
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου νομιμότητας της υπ΄αρ.17/2021 Απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

- Την υπ΄ αρ. 53/2021 (ΑΔΑ: 6X0N7Λ7-Z7U) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: 
«Έγκριση της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας 
Αττικής» και την υπ’ αρ. πρωτ. 33682/23-03-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 
την οποία επικυρώθηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της 
Περιφέρειας Αττικής» 

- Την υπ’ αρ. πρωτ. 108/2021 (ΑΔΑ: ΩΙ07Λ7-Α53) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση της 3ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ’ αρ. πρωτ.: 81280/06-07-2021 Απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε η 3η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής» 

- Την υπ’ αρ. πρωτ. 161/2021(ΑΔΑ: 9Κ7ΚΛ7-90Κ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2021 και την υπ’ αρ. πρωτ.: 147195/19.11.2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής 

- Την υπ. 143/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας και 
δαπάνης για το πρόγραμμα δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού 
τομέα της Π.Α. για το έτος 2022 προϋπολογισμού  δράσεων  1.019.782,82 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 

- Την με αρ. 2699/2021(ΑΔΑ : 676Ρ7Λ7-33Μ  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού 1.019.782,82 € με ΦΠΑ για το πρόγραμμα 
προβολής και προώθησης του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το 2022 

- Την με Α/Α 3107 και αρ. πρωτ. 1067454 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ ΩΔΠΙ7Λ7-ΒΧΤ   ΑΔΑΜ 
21REQ009741381)    

- Την με αρ. 2841/2021 (ΑΔΑ:6ΓΝΓ7Λ7-Υ8Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας Διακήρυξης.   

- Την με αριθμό 2021-177162 αποστολή περίληψης της παρούσας διακήρυξης για δημοσίευση στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SIMAP). 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, ύστερα από 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ΔΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

19/01/2022 

Ώρα 15:00 

25/1/2022 

Ώρα 10:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 10 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης 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)». 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης16  

Προκήρυξη17 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21/12/2021 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 18 

Η προκήρυξη19 και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 146101 και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 
http://www.patt.gov.gr στη διαδρομή: Ενημέρωση ► Διαγωνισμοί ► Διακηρύξεις/Προσκλήσεις  

                                                             
16 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. 

άρθρο 65, παρ.6, ν.4412/2016  
17 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

18 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 
ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση 
παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.  Πρβλ. άρθρο 66 του ν. 4412/2016.  

19    Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του 
ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  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 τους20 . 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

 

  

                                                             
20 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης21  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. ENOTICES 2021-177162 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) 22. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
(www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και 
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή 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 έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  
                                                             
21 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει ή 
να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του 
άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των 
τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την 
προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην οποία 
αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και της παρ. 2 
του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που 
περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

22 Επιλέγεται, κατά κανόνα, η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 
την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 
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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, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα 
με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό»23) και 
στο ΚΗΜΔΗΣ 24. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής25 συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η 
μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 26. 

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των 
προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα  χωρίς να απαιτείται επικύρωσή 
τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων 
πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός 
φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την 
αναθέτουσα αρχή27 . 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα28. 

2.1.5 Εγγυήσεις29 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται 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)30, 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 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

                                                             
23  Πρβλ οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-97d5-
0babe74629f4 

24      Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη 
διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

25       Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016  
26 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016   
27       Παρ. 4 Α του ως άνω άρθρου 92 
28 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
29 Άρθρο 72 ν. 4412/2016  
30  Πρβλ.  άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) 
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Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού31. 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. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν 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 σύμβασης32.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Για Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης Βλ. Παράρτημα V 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και 
της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική 
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

                                                             
31      Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 

συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

32        Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ33, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 734 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων35. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης36. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.37   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής38 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής39 (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
V), 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι 6.086,00€.  

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 του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι 20/12/2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 40 

                                                             
33        Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
34        Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 

4, 5, 6 και 7. 
35       Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005. 

36   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 

37 Άρθρο 19 ν. 4412/2016 
38 Παρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 
39 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας,  του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 
4412/2016).). 

40 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016 
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) 
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί41, ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού42  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη43 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα 
των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 
στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

                                                             
41        Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
42 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016. 
43 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.3.2, 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 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.  

2.2.3.4. Αποκλείεται44 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις45:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201646, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

 (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας47.  

(γ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(δ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(ε) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

                                                             
44 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά 

συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, 
συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με 
σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι 
η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του 
ΕΕΕΣ καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

45  Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-
9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών λόγων 
αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της αρχής 
της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

46 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

47 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ  
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ε) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός. 48 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία49, προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι 
έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 
μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 
αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό 
της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση50. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201651. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής52  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας53  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

                                                             
48 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016. Επίσης, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ 

Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
49  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην 

υπόθεση C‑387/19 

50 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
51  Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  

έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
52 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 
του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα 
κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, 
περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση 
σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. διαμορφώνουν 
αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Πρβλ. 
και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

53 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 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. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια54  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των  τριών 
(3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2018, 2019, 2020) ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται εφόσον  είναι 
μικρότερος, ίσο ή μεγαλύτερο του 100% του συνολικού προϋπολογισμού του Διαγωνισμού χωρίς ΦΠΑ. 

Για την απόδειξη των ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς να 
προσκομίσουν δημοσιευμένους Ισολογισμούς, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών 
ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών, σε 
περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών, ή αντίστοιχων πιστοποιητικών/εγγράφων που 
εκδίδονται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα55  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς ως ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό απαιτείται να 
διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία στο 
πλαίσιο έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο και συγκεκριμένα :  

α)   Να έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία για φορείς του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τουλάχιστον δύο (2) ολοκληρωμένα έργα με αντικείμενο την προώθηση των 
αγροδιατροφικών προϊόντων και τα οποία έκαστο, να έχει προϋπολογισμό άνω των 50.000 ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  και να περιλαμβάνει (αθροιστικά) τα παρακάτω αντικείμενα υπηρεσιών: 

I. υποστήριξη της συμμετοχής σε μία ή περισσότερες εκθέσεις τροφίμων εσωτερικού και εξωτερικού  

II. οργάνωση και υλοποίηση δράσεων προώθησης και προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων (όπως για 
παράδειγμα γευσιγνωσιών, μαγειρικών επιδείξεων (cooking shows) τα οποία προϋποθέτουν 

                                                             
54 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν 

άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ  σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του 
άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν 
άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. 
κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

55 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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πρόσκληση ειδικού κοινού (ενδεικτικά: chefs, sommeliers, επαγγελματίες HORECA media, 
δημοσιογράφοι, bloggers)  

III. Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών στα social media για την προβολή δράσεων ή/ και προϊόντων 
στον χώρο της αγροδιατροφής 

β) Επίσης να διαθέτουν κατάλληλη Ομάδα έργου με τεκμηριωμένη εμπειρία ως εξής: 

1) Έναν υπεύθυνο έργου: 
 Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών  
 Άριστη Γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη ως Υπεύθυνος Διαχείρισης έργων 

(Project Manager) συναφών με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης (ως προς τον 
προϋπολογισμό του έργου και τη φύση του συμβατικού αντικειμένου)  

2) Μέλος (υπεύθυνος υποέργου): 
 Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών  
 Άριστη Γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency 
 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών ως  υπευθύνου σε υποέργα 

προώθησης προϊόντων αγροδιατροφής όπως γευσιγνωσίες αγροδιατροφικών προϊόντων, επιδείξεις 
μαγειρικής, masterclasses  

3) Γραφίστα με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη δημιουργία εντύπων, σχεδίαση δημοσιεύσεων σε έντυπο 
και ηλεκτρονικό τύπο 

4) Μέλος με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη δημιουργία και παρακολούθηση (επιμέλεια αναρτήσεων) 
λογαριασμών στα social media. Εξειδίκευση στο στήσιμο publicity campaign στα social media. 
 
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει στο 
φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς να προσκομίσουν τα εξής: 
 
1. Ψηφιακά υπογεγραμμένο κατάλογο με τα έργα που έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία για 
φορείς του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, συνοδευόμενο από τις 
σχετικές παραλαβές. Οι παραλαβές των έργων θα αποδεικνύονται:  

 εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 
πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια 
Αρχή και αντίγραφο της σύμβασης που εκτελέστηκε. 

 εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης του Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αντίγραφο της σύμβασης που εκτελέστηκε. 

 Επιπλέον οι προωθητικές δράσεις όπως γευσιγνωσίες αγροδιατροφικών προϊόντων, masterclasses, 
επιδείξεις μαγειρικής με παρουσία ειδικού κοινού θα τεκμηριώνονται από φωτογραφικό υλικό, 
συμφωνητικά με γραφείο Δημοσίων σχέσεων, τιμολόγια (και ότι άλλο θεωρεί κατάλληλο ο 
προσφέρων)  

 Για καθένα από τα έργα που εμπίπτουν στην παραπάνω περιγραφή πρέπει να αναφερθούν, σε μορφή 
Πίνακα, τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Φορέας / Πελάτης 
 Χρονολογία έναρξης και λήξης του έργου 
 Διάρκεια του έργου (σε μήνες) 
 Προϋπολογισμός του έργου 
 Αντικείμενο του προσφέροντος στο έργο 
 Ρόλος του προσφέροντος (κύριος συμβαλλόμενος, υπεργολάβος, κ.λπ.) 
 Αρμόδιος ή αρμόδια υπηρεσία του πελάτη από όπου μπορούν να ζητηθούν στοιχεία (όνομα, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, fax ή Email)  
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Η σειρά με την οποία θα παρατεθούν τα αποδεικτικά / πιστοποιητικά των έργων να είναι ακριβώς η ίδια με 
τη σειρά που αναφέρονται τα έργα στον κατάλογο 

2. Δήλωση ή Συμφωνητικό συνεργασίας με Γραφείο/α Εταιρεία (ες) Δημοσίων Σχέσεων (PR agency), με την 
οποία θα συνεργαστεί σε περίπτωση ανάληψης της Σύμβασης, για την παροχή υπηρεσιών προσέλκυσης 
ειδικού κοινού (όπως περιγράφεται στις τεχν. προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης) για τις δράσεις που 
θα λάβουν χώρα παράλληλα με τις εκθέσεις : 

 SIAL MIDDLE EAST (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα),  

 SIAL PARIS (Γαλλία),  

 FOOD AND LIFE (Γερμανία).  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει την πρότερη δραστηριότητα του Γραφείου Δημοσίων 
Σχέσεων με το οποίο θα συνεργαστεί στις παραπάνω αγορές, καθώς και την εξειδίκευση του στη 
διοργάνωση προωθητικών δράσεων στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών.  

Η τεκμηρίωση θα γίνει με υποβολή καταλόγου ανάλογων δράσεων που έχει διοργανώσει το Γραφείο 
Δημοσίων Σχέσεων, συνοδευόμενου από φωτογραφικό υλικό, παραστατικά (τιμολόγια ή και συμφωνητικά) 
και ότι άλλο κρίνει σκόπιμο ο προσφέρων. 

Για την τεκμηρίωση της καταλληλότητας της ομάδας έργου θα υποβληθούν: 

i. Σύντομα Βιογραφικά στην Ελληνική Γλώσσα των ατόμων που συνθέτουν την Ομάδα Έργου. 
Τα βιογραφικά θα πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Ομάδας Έργου, όπως αυτή 
περιγράφεται ανωτέρω, θα επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και θα πρέπει να αναφέρεται σ ́ 
αυτά, για κάθε ένα άτομο, η θέση της ομάδας την οποία αυτό θα καλύψει. 

ii. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών των ατόμων που συνθέτουν την Ομάδα Έργου  

iii. Αποδεικτικά στοιχεία ότι τα μέλη της Ομάδας Έργου διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία.  

Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία : 

- ως προς τα έργα που αναγράφονται στο κάθε βιογραφικό σημείωμα και  

- τη θέση που κατείχε στο κάθε έργο το υπόψη άτομο, δηλαδή: 

 Εφόσον τα μέλη της Ομάδας Έργου είναι εταίροι, στελέχη ή/και υπάλληλοι του υποψήφιου οικονομικού 
φορέα, σχετική βεβαίωση του οικονομικού φορέα  

 Η εμπειρία για τα φυσικά πρόσωπα της ομάδας έργου θα προσδιορίζεται από την προϋπηρεσία τους σε 
οικονομικούς φορείς που εκτελούν αντίστοιχα έργα και το οποίο τεκμηριώνεται με βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης που έχει λάβει ο φορέας 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

2.2.7  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.7.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς56. 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.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

                                                             
56 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 

εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   
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Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες57. 

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 58. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 59. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3..  

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την 
σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας60. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν 
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και 
κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )61. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας62.  

                                                             
57 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
58 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
59 Πρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   
60 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 
61 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
62 Πρβλ άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
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Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν 
να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.63.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο 
από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ64 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 165. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.66 Ο 
οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ67. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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 αυτής68. 

                                                             
63      Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
64 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

65 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το Διορθωτικό 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για 
την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας, με το οποίο επιλύθηκαν τα 
σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού. Μπορείτε να 
δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

66 Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 28 του ν. 4782/2021 (36 Α’). 
67  Πρβλ άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4782/2021 
68    Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,69 την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσης70 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 
του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 
συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 
που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης71. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο 
του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 
παραπάνω υποχρεώσεις του72. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα73  
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν74. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 
και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

                                                             
69  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
70  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα),  
71  Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
72  Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
73 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει 
στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

74 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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 του75.  

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 σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 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 του76   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ 
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.   

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

Επιπροσθέτως, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, 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. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.477 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

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. 

                                                             
75  Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 

           76     Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016 
77    Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού 
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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.  

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. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό 
διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας78. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 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 του Παραρτήματος XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 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 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.79 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,80 εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. 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.81 

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 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 82,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

                                                             
78    Δεύτερο εδάφιο παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  
79 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

80  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
81 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 

επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
82 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016  
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i) 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 στο ΓΕΜΗ83,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης84, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων 
διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

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. 

                                                             
83      Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά : 

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι 
ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 
οικοδομικός συνεταιρισμός), 
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό 
L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της 
στην ημεδαπή, 
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και 
νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 

84  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση 
και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 
εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους85 που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται 
επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 
επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον 
τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του 
οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα 
διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο 
διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, 
στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με 
αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών. 

Β.8. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ 
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 

Β.9. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

                                                             
85 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών86. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης87  
Κριτήριο ανάθεσης88 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής89 για όλα τα τμήματα. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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 αυτής90. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.91 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 
εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα 
υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) 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».  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

                                                             
86  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
87 Άρθρο 86 παρ. 1 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
88 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 

86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που 
επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να 
αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν 
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). 
Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

89  Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης, η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 
90 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
91      Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 
του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.92 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα 
οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β 
της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν93.   
 
 2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 2794 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

                                                             
92 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
93      Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
94    Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
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γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 95 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ96 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή.  

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199997,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο98.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως 
άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση 
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων 
                                                                                                                                                                                                             

1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 
4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται 
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται 
για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του 
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. 
Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως 
έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

95   Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . 
Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

96     Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

97   Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
98   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. 
β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με 
το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει τα 
εξής: 

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. Κ.Τ., ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, Τ.Κ.11741 – Γραφείο 305, 3ος όροφος  

Διακήρυξη 17/2021- «Ηλεκτρονικός, άνω των ορίων, ανοικτός διαγωνισμός για την υλοποίηση του 
προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022»        

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το 
βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με 
την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά 
περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α, β και γ στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

γ) πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι 
οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.   

Αναφορικά με την ασφαλιστική ενημερότητα ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ τα εξής :   

  Οι ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλουν ενημερότητα του επιχειρηματία και ενημερότητα για το 
προσωπικό που τυχόν απασχολούν. Σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού θα το δηλώνουν με ΥΔ 
τους.  
 Οι προσωπικές επιχειρήσεις (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) προσκομίζουν ενημερότητα της εταιρείας και των εταίρων.  
 Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (π.χ. Ε.Π.Ε. και Α.Ε.) προσκομίζουν ενημερότητα μόνο της εταιρείας. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το 
άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) περιέχει επίσης τις ως 
άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.  

 Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή 
περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το 
δικό του ΕΕΕΣ, όσο και χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από 
τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.   

 Όταν στον διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού, όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών φορέων πρέπει να 
δίδεται για καθένα οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται.   

 Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 
τμήμα (ποσοστό) της Σύμβασης που ξεπερνά το 30% και το δηλώσει κατά την υποβολή της 
προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016, τότε υποβάλλει 
υποχρεωτικά χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται για καθέναν από 
τους υπεργολάβους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.   

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 
A. Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο αποδοχής των 
όρων, σύμφωνα με το Παράρτημα II (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας διακήρυξης.  

Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρον καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Β. Για την απόδειξη της Καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, της 
Οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της Τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας υποβάλλονται: 

1. Ψηφιακά υπογεγραμμένο κατάλογο με τα έργα που έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία για 
φορείς του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, συνοδευόμενο από τις 
σχετικές παραλαβές. Οι παραλαβές των έργων θα αποδεικνύονται:  

 εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 
πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια 
Αρχή και αντίγραφο της σύμβασης που εκτελέστηκε. 

 εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης του Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αντίγραφο της σύμβασης που εκτελέστηκε. 
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 Επιπλέον οι προωθητικές δράσεις όπως γευσιγνωσίες αγροδιατροφικών προϊόντων, masterclasses, 
επιδείξεις μαγειρικής με παρουσία ειδικού κοινού θα τεκμηριώνονται από φωτογραφικό υλικό, 
συμφωνητικά με γραφείο Δημοσίων σχέσεων, τιμολόγια (και ότι άλλο θεωρεί κατάλληλο ο 
προσφέρων)  

 Για καθένα από τα έργα που εμπίπτουν στην παραπάνω περιγραφή πρέπει να αναφερθούν, σε μορφή 
Πίνακα, τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Φορέας / Πελάτης 
 Χρονολογία έναρξης και λήξης του έργου 
 Διάρκεια του έργου (σε μήνες) 
 Προϋπολογισμός του έργου 
 Αντικείμενο του προσφέροντος στο έργο 
 Ρόλος του προσφέροντος (κύριος συμβαλλόμενος, υπεργολάβος, κ.λπ.) 
 Αρμόδιος ή αρμόδια υπηρεσία του πελάτη από όπου μπορούν να ζητηθούν στοιχεία (όνομα, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, fax ή Email)  
Η σειρά με την οποία θα παρατεθούν τα αποδεικτικά / πιστοποιητικά των έργων να είναι ακριβώς η ίδια με 
τη σειρά που αναφέρονται τα έργα στον κατάλογο 

2. Δήλωση ή Συμφωνητικό συνεργασίας με Γραφείο/α Εταιρεία (ες) Δημοσίων Σχέσεων (PR agency), με την 
οποία θα συνεργαστεί σε περίπτωση ανάληψης της Σύμβασης, για την παροχή υπηρεσιών προσέλκυσης 
ειδικού κοινού (όπως περιγράφεται στις τεχν. προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης) για τις δράσεις που 
θα λάβουν χώρα παράλληλα με τις εκθέσεις : 

 SIAL MIDDLE EAST (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα),  

 SIAL PARIS (Γαλλία),  

 FOOD AND LIFE (Γερμανία).  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει την πρότερη δραστηριότητα του Γραφείου Δημοσίων 
Σχέσεων με το οποίο θα συνεργαστεί στις παραπάνω αγορές, καθώς και την εξειδίκευση του στη 
διοργάνωση προωθητικών δράσεων στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών.  

Η τεκμηρίωση θα γίνει με υποβολή καταλόγου ανάλογων δράσεων που έχει διοργανώσει το Γραφείο 
Δημοσίων Σχέσεων, συνοδευόμενου από φωτογραφικό υλικό, παραστατικά (τιμολόγια ή και συμφωνητικά) 
και ότι άλλο κρίνει σκόπιμο ο προσφέρων. 

Για την τεκμηρίωση της καταλληλότητας της ομάδας έργου θα υποβληθούν: 

ii. Σύντομα Βιογραφικά στην Ελληνική Γλώσσα των ατόμων που συνθέτουν την Ομάδα Έργου. 
Τα βιογραφικά θα πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Ομάδας Έργου, όπως αυτή 
περιγράφεται ανωτέρω, θα επέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και θα πρέπει να αναφέρεται σ ́ 
αυτά, για κάθε ένα άτομο, η θέση της ομάδας την οποία αυτό θα καλύψει. 

ii. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών των ατόμων που συνθέτουν την Ομάδα Έργου  

iii. Αποδεικτικά στοιχεία ότι τα μέλη της Ομάδας Έργου διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία.  

Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία : 

- ως προς τα έργα που αναγράφονται στο κάθε βιογραφικό σημείωμα και  

- τη θέση που κατείχε στο κάθε έργο το υπόψη άτομο, δηλαδή: 

 Εφόσον τα μέλη της Ομάδας Έργου είναι εταίροι, στελέχη ή/και υπάλληλοι του υποψήφιου οικονομικού 
φορέα, σχετική βεβαίωση του οικονομικού φορέα  

 Η εμπειρία για τα φυσικά πρόσωπα της ομάδας έργου θα προσδιορίζεται από την προϋπηρεσία τους σε 
οικονομικούς φορείς που εκτελούν αντίστοιχα έργα και το οποίο τεκμηριώνεται με βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης που έχει λάβει ο φορέας. 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν  

 το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν99. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 
του Ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 
Δε χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα I  της διακήρυξης:  

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται :  

Α. συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Η τιμή θα δίδεται συνολικά 
για όλα τα τμήματα, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του κάθε τμήματος.  

Β. συμπληρώνοντας το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος IV της παρούσας  
διακήρυξης,  σε μορφή αρχείου .pdf, συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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 καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.  

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των τμημάτων/ομάδων, όπως αναλύονται  στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών100   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) 
μηνών  από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

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 σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της 
                                                             
99 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
100 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους101. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών102 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,103  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

 δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη, 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

ζ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

θ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

                                                             
101  Πρβλ. άρθρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
102 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
103 Άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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ι) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ια) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιβ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών104 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης105, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την ... και ώρα ...  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή106. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της107, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι 
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα108. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 

                                                             
104 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
105 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 4782/21. 
106      Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
107     Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την 
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  

108     Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους109. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των τεχνικών προσφορών110. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.111   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων112 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου113 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών 
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

                                                             
109     Άρθρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
110    Η αναθέτουσα αρχή δύναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εσωτερική της απόφαση 
111 Άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
112 Άρθρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
113 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5114.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο 
απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να 
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο 
και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα 
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.115 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του116.  

                                                             
114     Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
115 Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
116 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4782/2021. 
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η 
απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε 
συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην 
οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και 
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής117. Κατά της απόφασης κατακύρωσης 
χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.118 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 
έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην 
οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 
του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 
αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση 
ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

                                                             
117      Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
118 Πρβλ. άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016 
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του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 
θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην 
περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.119 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.120 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του121 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 
η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης122 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59123. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

                                                             
119 Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 
120 Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 
121      Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
122      Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
123      Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η 
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 
συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου 
διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα 
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με 
την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης124 .  

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η 
αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 
από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το 
αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, 
εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της 

                                                             
124  Άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016 
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αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 
4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης 
διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την 
αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής.  

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι 
οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 
1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες 
ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 
4782/2021125 , σύμφωνα με τις οποίες:  

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 
αποφάσεων της ΑΕΠΠ.  

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ του 
νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με 
προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η 
άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) 
ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί 
διαφορετικά.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) 
στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

                                                             
125  Βλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ν. 4782/2021 ως προς την έναρξη εφαρμογής των νέων 

ειδικών δικονομικών διατάξεων του άρθρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις ισχύουσες 
διατάξεις περί δικαστικής προστασίας του άρθρου 372 ν. 4412/2016 . 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις   

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία 
κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την 
παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα... της Διακήρυξης   
....και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά από την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά 
από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι 
υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του 
τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται 
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση 
γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου.   

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 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΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης126 .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.127. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της128  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.  

                                                             
126 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
127 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
128  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
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Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)129. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. 
Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης130  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος 
θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 

 

 

 

 

                                                             
129 Πρβλ. άρθρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ. επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο 

«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).    
130 Πρβλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής131  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών ανά εκδήλωση- έκθεση. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016132, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή 

Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
2. Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής (όπου απαιτείται) 
3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή 

5.1.2. Toν 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 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων133  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016134. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)135 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 0844 01 του Ε.Φ.01.072 του προϋπολογισμού 2022. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος136 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   
                                                             
131 Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια του 

άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 
κανονιστικών αποφάσεων 

132 Άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
133 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
134 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

135  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και 
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.  

Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις.  

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής137.  
 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υλοποίησης της Σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 207 & 208 του 
Ν.4412/2016.  

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων138   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
                                                                                                                                                                                                             
136 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 
137  Άρθρο 218 του ν.4412/2016  
138 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 

τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για 
τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 
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σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016139. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 

 

 

                                                             
139   Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016140 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016. Διαγράφηκε: ¶
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 
διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής), η οποία και 
θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  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 και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016.  

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης140  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση των 
εκδηλώσεων-εκθέσεων (Δεκέμβριος 2022). Σε περίπτωση μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
μίας εκδήλωσης - έκθεσης από την αρμόδια Υπηρεσία, ο συμβατικός χρόνος παρατείνεται αυτοδικαίως 
μέχρι την ολοκλήρωση της εκδήλωσης - έκθεσης.   

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου141.       

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της 
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος142   

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε μία ή περισσότερες εκδηλώσεις, η 
αρμόδια υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει τον ανάδοχο εγκαίρως και θα γίνεται ανάλογη περικοπή του 
συμβατικού τιμήματος, εξαιρουμένων τυχόν ανελαστικών δαπανών. 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 143 

6.3.1 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από την 
αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, ανά εκδήλωση, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής σύμφωνα με το οριζόμενα στα άρθρα 208 και 213 του Ν. 4412/2016, μετά από βεβαίωση της 
Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν.4412/2016. 

Η παραλαβή των υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής το αργότερο εντός δύο  (2) ημερών από τη λήψη του 
τιμολογίου από τον ανάδοχο. 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος, κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης προθεσμίας, οφείλει να 
παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

6.3.2  Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 

                                                             
141 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν 

παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
142 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
143  Άρθρο 219 του ν.4412/2016 





 

Σελίδα 52 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 
2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση144  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

                                                             
144 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   

 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση του Προγράμματος Δράσεων όπως περιγράφεται 
στον τίτλο «Υλοποίηση του Προγράμματος Δράσεων Προβολής και Προώθησης των προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022» και περιλαμβάνει τις εξής εκθέσεις :     
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩ ΓΗΣ 

1 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ & 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

Τρόφιμα-Ποτά 4-6/2/2022 φυσική 
παρουσία 

MEC Παιανίας 

2 FOODEXPOOENOTELIA Τρόφιμα-Ποτά 12-14/3/2022 φυσική 
παρουσία 

Metropolitan Expo  

3 PROWEIN Τρόφιμα-Ποτά 27-29/3/2022 φυσική 
παρουσία 

Γερμανία  

4 ALIMENTARIA Τρόφιμα-Ποτά 4-7-2022 φυσική 
παρουσία 

Ισπανία 

5 Εξαγωγική Δράση 
στο Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Τρόφιμα-Ποτά 4-30/4/2022 φυσική 
παρουσία 

Λονδίνο 

6 BIO FESTIVAL  Τρόφιμα-Ποτά 6-8/5/2022 φυσική 
παρουσία 

Metropolitan Expo  

7 SUMMER FANCY 
FOOD 

Τρόφιμα-Ποτά Τέλος Ιουνίου-
αρχές Ιουλίου  

φυσική 
παρουσία 

Ν.Υ. 

8 SIAL MIDDLE EAST Τρόφιμα-Ποτά Αρχές 
Σεπτέμβρη 2022 

φυσική 
παρουσία 

Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα 

9 SIAL PARIS Τρόφιμα-Ποτά 14-19/10/2022 φυσική 
παρουσία 

 Γαλλία 

10 ECO                        
LIFE SCANDINAVIA 

Τρόφιμα-Ποτά 14-15/11/2022 φυσική 
παρουσία 

Σουηδία 

11 FOOD AND LIFE Τρόφιμα-Ποτά Αρχές 
Δεκεμβρίου 
2022 

φυσική 
παρουσία 

Γερμανία 

12 Δημιουργία Social 
Media 

  Διαδίκτυο  

 
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής. Η δαπάνη 
για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 084401 με σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2022 του Φορέα 01.072 
 
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 304.300,00€ πλέον ΦΠΑ 
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Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης/έκθεση  σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ όπως αναλύεται παρακάτω:  

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιμέρους ανάλυση 
χωρίς ΦΠΑ  

Σύνολο 
χωρίς ΦΠΑ 

Σύνολο με 
ΦΠΑ 

 

1. 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ & 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
MEC Παιανία 

ΤΜΗΜΑ 1 : Προωθητικό               
υλικό  συμμετοχής 

 

 

1.700 €  2.108€  

 ΤΜΗΜΑ 4 : Λοιπά Έξοδα  300€  372€  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ     2.000 €  2.480 €  

2. FOODEXPO-OENOTELIA 

Metropolitan Expo 

ΤΜΗΜΑ 1 : Προωθητικό 
 υλικό  συμμετοχής 

 2.200 € 2.728€  

 ΤΜΗΜΑ 4 : Λοιπά Έξοδα  300  € 372€ 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ     2.500€  3.100€  

3. PROWEIN-Γερμανία ΤΜΗΜΑ 1 :Προωθητικό               
υλικό  συμμετοχής 

α. 2300 € (κεράσματα)  

β. 700 € (μακέτα) 

3.000 €   3.720€  

 ΤΜΗΜΑ 2  :Προώθηση 
συμμετοχής Περιφέρειας 

 2.500€  3.100€  

 ΤΜΗΜΑ 3 : Οργάνωση 
ταξιδιού 

 11.000 €  13.640 €  

 ΤΜΗΜΑ 4  :Λοιπά Έξοδα  1.000€  2.108€  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ     17.500€ 21.700 € 

4. ALIMENTARIA- Ισπανία  ΤΜΗΜΑ 1 : Προωθητικό               
υλικό  συμμετοχής  

 α. 1.800€ (κεράσματα)  

β. 700 € (μακέτα)  

2.500€  3.100€ 

  ΤΜΗΜΑ 2  :Προώθηση 
συμμετοχής Περιφέρειας 

 3.000 € 3.720€ 

 ΤΜΗΜΑ 3  
Οργάνωση ταξιδιού 

 13.000 € 16.120 

 ΤΜΗΜΑ 4  : Λοιπά Έξοδα α. 15.000 (εδέσματα)  

β. 1.000 € (φωτογράφ.) 

 16.000€  19.840 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ     34.500€ 42.780€ 

5. Εξαγωγική Δράση στο 
Ηνωμένο Βασίλειο 

ΤΜΗΜΑ 1: Προωθητικό               
υλικό  συμμετοχής 

α. 3.500€ (αναλώσιμα) 

β. 700 €  (μακέτες) 

4.200 € 5.208€  

 ΤΜΗΜΑ 2 :Προώθηση 
συμμετοχής Περιφέρειας 

 2.000 €  2.480€ 

 ΤΜΗΜΑ 3  
Οργάνωση ταξιδιού 

 16.000€  19.840€  

 ΤΜΗΜΑ 4 : Λοιπά Έξοδα  1.300 €  1.612€  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ   23.500€ 29.140€  

6. BIO FESTIVAL 
Metropolitan Expo  

ΤΜΗΜΑ 1: Προωθητικό               
υλικό  συμμετοχής 

 1.100 €  1.364€ 

 ΤΜΗΜΑ 4 : Λοιπά Έξοδα  200 €  248€  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ   1.300€ 1.612€ 

 

 

 

7. SUMMER FANCY FOOD -            

 
 
 
ΤΜΗΜΑ 1: Προωθητικό               
υλικό  συμμετοχής 

 

 

 

α. 2.000 € (αναλώσιμα)   

 

 

 

2.700€  

 

 

 

3.348€  





 

Σελίδα 55 

ΗΠΑ β. 700 € (μακέτες)  

 ΤΜΗΜΑ 2 :Προώθηση 
συμμετοχής  Περιφέρειας 

 2.500 € 3.100€ 

 ΤΜΗΜΑ 3  
Οργάνωση ταξιδιού 

   19.000€  23.560€ 

 ΤΜΗΜΑ 4 : Λοιπά Έξοδα α. 11.200 (καταχώριση)  

β. 1.500€ (φωτογρ.) 

12.700 15.748€  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ   36.900€ 45.756€  

8. SIAL MIDDLE EAST-H.A.E. ΤΜΗΜΑ 1: Προωθητικό               
υλικό  συμμετοχής 

α. 3.200€ (διάφ.αναλ.)  

β. 700 € (μακέτα) 

3.900€ 4.836€  

 ΤΜΗΜΑ 2 :Προώθηση 
συμμετοχής  Περιφέρειας 

α. 12.000 € (επισκέψεις) 

β. 22.000 € (δείπνο) 
γ. 2000 € (newsletters)  

 

36.000€  

44.640€ 

 ΤΜΗΜΑ 3  
Οργάνωση ταξιδιού 

 10.000€  12.400€  

 ΤΜΗΜΑ 4 : Λοιπά Έξοδα  1.000 €  1.240€  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ   50.900€ 63.116€  

9. SIAL PARIS- Γαλλία ΤΜΗΜΑ 1: Προωθητικό               
υλικό  συμμετοχής 

α. 3.100€ (διάφ.αναλ.)  

β. 700 € (μακέτα) 

3.800€  4.712€  

 ΤΜΗΜΑ 2:Προώθηση 
συμμετοχής  Περιφέρειας 

α. 22.000 € (Δείπνο) 

β. 3.300 € (newsletters) 

25.300€  31.372€  

 ΤΜΗΜΑ 3  
Οργάνωση ταξιδιού 

14.000 €  14.000 € 17.360€ 

 ΤΜΗΜΑ 4 : Λοιπά Έξοδα  1.000 €  1.240€  

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ   44.100€  54.684€  

10. ECO LIFE SCANDINAVIA  ΤΜΗΜΑ 1: Προωθητικό               
υλικό  συμμετοχής 

α. 3.000€ (αναλώσιμα)  

β. 2.000 € (μακέτα 

5.000€  6.200€ 

 ΤΜΗΜΑ 2:Προώθηση 
συμμετοχής  Περιφέρειας 

 3.000 €  3.720€ 

 ΤΜΗΜΑ 3  
Οργάνωση ταξιδιού 

 9.000 €  11.160€  

 ΤΜΗΜΑ 4 : Λοιπά Έξοδα  1.000 € 1.240€ 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ   18.000€  22.320€ 

11. FOOD AND LIFE- 
Γερμανία 

ΤΜΗΜΑ 1: Προωθητικό         
υλικό  συμμετοχής 

α. 3.900€ (αναλώσιμα)  

β. 700 € (μακέτα 

4.600€ 5.704€  

 ΤΜΗΜΑ 2:Προώθηση 
συμμετοχής  Περιφέρειας 

α. 12.000€ (επισκέψεις)  
β. 22.000 € (δείπνο) 

γ. 2.300 € (newsletters) 

 
36.300€ 

 
45.012€ 

 ΤΜΗΜΑ 3 : 
Οργάνωση ταξιδιού 

 12.000€  14.880€ 

 ΤΜΗΜΑ 4 : Λοιπά Έξοδα  1.000 €  1.240€ 

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ   53.900€  66.836€  

12. Social Media  TMHMA 5   19.200€   

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ    23.808€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

    

   304.300€  377.332€  
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΞΗΣ :  

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  εκτιμώμενης αξίας:  34.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι  

43.028,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

TMHMA 2: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας: 110.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
ήτοι 137.144,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

TMHMA 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ εκτιμώμενης αξίας: 104.000,00€ πλέον 
του Φ.Π.Α. ήτοι 128.960,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

TMHMA 4: ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ εκτιμώμενης αξίας: 35.800,00€ πλέον του Φ.Π.Α. ήτοι 44.392,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

TMHMA 5: SOCIAL MEDIA εκτιμώμενης αξίας: 19.200,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 23.808,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
1) 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (4-6 Φεβρουαρίου 2022), MEC (Παιανία) (2.000 

€ πλέον Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ( 1700€ πλέον ΦΠΑ) 

α) Δημιουργία και εκτύπωση τριών αυτοκόλλητων 0.80μ (μ) x 1.20μ (υ) και έως 2.20μ (μ) x 1.20μ (υ) 

επικολλημένων σε kappamaount πάχους 10 mm που φέρουν μπουντούζια για τοποθέτηση. Το τρίτο θα 

επικολληθεί στο τοίχο του περιπτέρου με διαστάσεις 1.40 μ (μ) x 2.50μ (υ). Στο κόστος περιλαμβάνεται η 

μεταφορά στην έκθεση, η τοποθέτηση -επικόλληση καθώς και η επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής. Εναλλακτικά των ανωτέρω θα φτιαχτούν αυτοκόλλητα βινυλίου ίδιων 

διαστάσεων τα οποία θα επικολληθούν στις επιφάνειες του περιπτέρου. Η τελική επιλογή θα αποφασιστεί από 

την αναθέτουσα αρχή σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη της έκθεσης και αφού υπάρξει 

συνεννόηση με το διοργανωτή για τις τεχνικά ενδεδειγμένες επιλογές 

β) Αναλώσιμα-κεράσματα: 12 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 100 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml, 2 

φιάλες 1.5 lt Coca Cola, 1 φιάλη 1.5 lt πορτοκαλάδας με ανθρακικό. Αγορά Α’ υλών για τη γαστρονομική 

παρουσίαση.  Στο κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά του προωθητικού υλικού και των αναλωσίμων στον 

εκθεσιακό χώρο.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ( 300 € πλέον ΦΠΑ) 

γ) Αγορά τριών φυτών και μίας σύνθεσης λουλουδιών για το στολισμό του περιπτέρου. Στο κόστος 

συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά τους στο εκθεσιακό χώρο και η επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής. (300 € πλέον Φ.Π.Α.) 

2) FOODEXPO-OENOTELIA (12-14 Μαρτίου 2022), Metropolitan Expo (αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος) 

(2.500 € πλέον Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (2.200 € πλέον ΦΠΑ) 
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α) Σχεδίαση και εκτύπωση 2 roll up banners 150cm x 200cm και 85 cm x 200cm αντίστοιχα. Ψηφιακή εκτύπωση 

σε μουσαμά pvc ή πολυπροπυλένιο, τετραχρωμία 1 όψη, με επιδαπέδιο stand αλουμινίου εσωτερικού χώρου και 

θήκη μεταφοράς. 

β) Αναλώσιμα-κεράσματα: 12 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 100 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml, 2 

φιάλες 1.5 lt Coca Cola, 1 φιάλη 1.5 lt πορτοκαλάδας με ανθρακικό. Αγορά Α’ υλών για τη γαστρονομική 

παρουσίαση. Στο κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά του προωθητικού υλικού και των αναλωσίμων στον 

εκθεσιακό χώρο.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ( 300 € πλέον ΦΠΑ) 

γ) Αγορά σύνθεσης λουλουδιών μήκους 2m για το στολισμό του περιπτέρου. Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται 

η μεταφορά τους στο εκθεσιακό χώρο (300 € πλέον Φ.Π.Α.) 

 

3) PROWEIN (27-29 Μαρτίου 2022), Ντίσελντορφ/Γερμανία (17.500 € πλέον Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (2.300 € πλέον Φ.Π.Α.):  

α) Αναλώσιμα-κεράσματα για το χώρο του περιπτέρου: 6 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 50 χάρτινα 

ποτήρια των 200 ml,  

β) Σχεδιασμός, δημιουργία – αγορά 4 δώρων εθιμοτυπίας. Ο ανάδοχος οφείλει να προτείνει το «καλάθι» των 

αγροδιατροφικών προϊόντων που θα δοθούν ως δώρο και το οποίο θα είναι συμβατό ως συνοδευτικό των 

οίνων της Αττικής.  

γ) 50 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν πολυεστέρα) 

πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά σε πληροφοριακό 

υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η μεταφορά του υλικού εντός του 

usb stick είναι ευθύνη του αναδόχου. 

δ) Μεταφορά προωθητικού υλικού και αναλωσίμων  

Η ενέργεια περιλαμβάνει την ασφαλή συσκευασία και μεταφορά των παραπάνω. Επιπλέον παραλαβή υλικού 

(75 πάνινες τσάντες και έντυπα από τα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής). 

Περιλαμβάνονται έξοδα εκτελωνισμού εφόσον υφίστανται. 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  (2.500 € πλέον ΦΠΑ)  

α) Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο τους, 

μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομη παρουσίαση των εκθετών που συμμετέχουν στην έκθεση. Οι 

παρούσες ενέργειες θα αποδεικνύονται με την κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής 

των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

β) Εξασφάλιση 2 προσκλήσεων εισόδου για ιδιαίτερους επισκέπτες της Περιφέρειας Αττικής 

γ) Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από γερμανικά και αγγλικά στα ελληνικά τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, 

θα στελεχώνει το χώρο πληροφόρησης της Περιφέρειας και θα είναι διαθέσιμος για τους εκθέτες εφόσον τον 

χρειαστούν  
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TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : (3 άτομα) της Περιφέρειας και 

συνεργατών του αναδόχου (11.000€ πλέον ΦΠΑ):  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Άφιξη στo Ντίσελντορφ στις 25/3/2022 και αναχώρηση από Ντίσελντορφ στις 30/3/2022. 

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των voucher διαμονής (5 διανυκτερεύσεις) στην οικονομικότερη και 

ποιοτικότερη επιλογή μονόκλινων δωματίων με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με εξασφαλισμένη την 

καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης. Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με 

τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή ελλείψει αυτών με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Μεταφορά με μισθωμένο 

αυτοκίνητο (taxi) από το αεροδρόμιο της χώρας προορισμού προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. Μεταφορά 

με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) προς τον εκθεσιακό χώρο εφόσον ο πλησιέστερος σταθμός μετρό απέχει 

περισσότερο από 200m από το ξενοδοχείο. Αγορά εισιτηρίων εφόσον γίνει χρήση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς για την μετάβαση στον εκθεσιακό χώρο. Δυνατότητα αλλαγής και εξασφάλισης ξενοδοχείου σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας ή απρόσμενων συνθηκών. Κάλυψη εφόσον απαιτηθεί, της εγγύησης του 

ξενοδοχείου για την τριμελή αντιπροσωπεία. Έκδοση καρτών εισόδου (badges) στην έκθεση τουλάχιστον για 

τα μέλη της αντιπροσωπείας και για τους συνεργάτες του αναδόχου. Κάλυψη κόστους (π.χ. των τεστ 

ανίχνευσης κορωνοϊού ή ότι άλλο απαιτηθεί) για την μεταφορά προς και από το Ντίσελντορφ, την είσοδο 

στην έκθεση καθώς και του κόστους σε περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω μέρες διαμονής λόγω 

περιορισμού –καραντίνας ως μέτρου περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού. Παροχή πληροφοριών για τις 

τοπικές μετακινήσεις και την εστίαση. Όλα τα ανωτέρω αφορούν στα μέλη της τριμελούς αντιπροσωπείας της 

Περιφέρειας στους συνεργάτες του αναδόχου.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  (1.000€ πλέον ΦΠΑ)  

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση PROWEIN και 

των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις ημέρες της έκθεσης όπως και τη δράση στο θεματικό 

wine bar. Δυνατότητα άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη διάρκεια της έκθεσης (χρήση σε 

δημοσιεύσεις) και παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου (θεματικά και ημερολογιακά) εντός δύο 

εβδομάδων μετά το πέρας της έκθεσης. (1.000€ πλέον ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( 700 € πλέον ΦΠΑ) 

β) Τη δημιουργία 2 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς προσανατολισμούς 

(οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων από 0.70μ έως 1.50μ (μ) 

x 0.43 έως 2.00μ (υ). Το παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των παρακάτω μορφών 

CORELDRAW 17 ή PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να υποστηρίζει 

εκτυπώσεις τουλάχιστον 100dpi. Η χρήση τους προορίζεται για την έκθεση PROWEIN (700€ πλέον ΦΠΑ) 

 

4) ALIMENTARIA (4-7 Απριλίου 2022), Βαρκελώνη/Ισπανία (34.500 € πλέον Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (1.800 € πλέον Φ.Π.Α.):  

α) Αναλώσιμα-κεράσματα: 12 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 100 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml 
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β) 3 δώρα εθιμοτυπίας. Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα περιλαμβάνει 

επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην έκθεση ALIMENTARIA. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” προϊόντων που θα δοθεί ως δώρο 

εθιμοτυπίας.  

γ) 50 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν πολυεστέρα) 

πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά σε πληροφοριακό 

υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η μεταφορά του εντός του usb 

stick είναι ευθύνη του αναδόχου. 

δ) Ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά στον εκθεσιακό χώρο του προωθητικού υλικού (100 πάνινες τσάντες, 

έντυπα), των δώρων, των αναλωσίμων και των α υλών για τις παρασκευές εδεσμάτων. Παραλαβή του υλικού 

από τα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  (15.000€ πλέον ΦΠΑ)  

Παρασκευή και κέρασμα εδεσμάτων  

Η Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα των τοπικών προϊόντων της και να 

αυξήσει την επισκεψιμότητα του περιπτέρου της, τις πρώτες τρεις ημέρες της έκθεσης (4,5,6/4) και επί μία 

ώρα τη φορά προγραμματίζει την παρασκευή εδεσμάτων εντός του περιπτέρου και κεράσματος τους στους 

επισκέπτες της έκθεσης. Στη χρονική διάρκεια αυτή δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος πριν και μετά τη δράση και 

για την προεργασία και τον καθαρισμό- τακτοποίηση του χώρου. Η ευθύνη για την καθαριότητα του χώρου 

του περιπτέρου που σχετίζεται με την δράση είναι ευθύνη του αναδόχου. Τα εδέσματα που θα 

προετοιμάζονται θα είναι τύπου “finger food”. Για τη δημιουργία των κερασμάτων θα χρησιμοποιηθούν ως 

βάση τα προϊόντα των εκθετών και ά ύλες που παράγονται στην Περιφέρεια Αττικής (ενδεικτικά: σύκα, ξηροί 

καρποί, μέλι, λάδι, φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά 

Υποχρεώσεις αναδόχου: 

 Η οργάνωση και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων συντελεστών σε όλες της φάσεις της δράσης 

(προεργασία- υλοποίηση) 

 Εύρεση κατάλληλου σεφ και βοηθού του. Ο ανάδοχος δύναται να αξιοποιήσει τις συνεργασίες της 

Περιφέρειας (π.χ. Μνημόνιο συνεργασίας με το Chef’s Club Acropolis, στην περίπτωση αυτή η 

εργασία του σεφ παρέχεται αμισθί)  

 Εύρεση ατόμου για το σερβίρισμα των εδεσμάτων το οποίο θα φέρει ποδιά με σήμανση της 

Περιφέρειας Αττικής 

 Αγορά και μεταφορά ατομικών ειδών σερβιρίσματος εναρμονισμένων με την περιβαλλοντική 

νομοθεσία όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις. (η ποσότητα τους θα καθοριστεί σε συνεργασία με 

τον σεφ) 

 Αγορά και μεταφορά α υλών της Αττικής και των προϊόντων των εκθετών στο χώρο της έκθεσης. (η 

ποσότητα τους θα καθοριστεί σε συνεργασία με τον σεφ). Πρόβλεψη για αποθήκευση τους στο χώρο 

της έκθεσης  
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 Παροχή στοιχειώδους εξοπλισμού κουζίνας για την παρασκευή των εδεσμάτων. Στον εξοπλισμό θα 

περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον δύο επαγωγικές εστίες και ότι άλλο υποδείξει ο σεφ σε συνεννόηση 

με τον διοργανωτή- κατασκευαστή του περιπτέρου ο οποίος γνωρίζει τις δυνατότητες του χώρου και 

τους περιορισμούς της έκθεσης. 

 Για την ομαλή οργάνωση της δράσης ο ανάδοχος σε συνεργασία με το σεφ οφείλει να ενημερώσει ένα 

μήνα πριν την Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής για τις συνταγές που θα εκτελέσει. 

 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ALIMENTARIA  ( 3.000 € πλέον 

ΦΠΑ):  

α) Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο τους, 

μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομή παρουσίαση των εκθετών που συμμετέχουν στην έκθεση. Ενέργειες 

δημοσιότητας της παρουσίας της Περιφέρειας στην έκθεση με την μορφή Δελτίου Τύπου σε ισπανική 

ιστοσελίδα του κλάδου των τροφίμων πριν την έναρξη της έκθεσης. Οι παρούσες ενέργειες θα αποδεικνύονται 

με την κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής των σχετικών ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων. 

β) Εξασφάλιση 2 προσκλήσεων εισόδου για ιδιαίτερους επισκέπτες της Περιφέρειας Αττικής 

γ) Ενοικίαση οθόνης 50 ιντσών και laptop με σύνδεση στο διαδίκτυο για την προβολή των videos της 

Περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό του 

περιπτέρου 

δ) Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από ισπανικά και αγγλικά στα ελληνικά και θα στελεχώνει το χώρο 

πληροφόρησης της Περιφέρειας. Επίσης θα είναι διαθέσιμος για τους εκθέτες εφόσον παραστεί ανάγκη. 

TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ της Περιφέρειας (3 άτομα) και των 

συνεργατών του αναδόχου (13.000€ πλέον ΦΠΑ):  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Άφιξη στη Βαρκελώνη στις 02/042022 και αναχώρηση από Βαρκελώνη στις 08/4/2022. Έγκαιρη 

κράτηση και έκδοση των voucher διαμονής (6 διανυκτερεύσεις) στην οικονομικότερη και ποιοτικότερη 

επιλογή μονόκλινων δωματίων με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με εξασφαλισμένη την καλύτερη δυνατή 

πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης. Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς ή ελλείψει αυτών με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) 

από το αεροδρόμιο της χώρας προορισμού προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. Μεταφορά με μισθωμένο 

αυτοκίνητο (taxi) προς τον εκθεσιακό χώρο εάν ο πλησιέστερος σταθμός μετρό απέχει περισσότερο από 200m 

από το ξενοδοχείο. Αγορά εισιτηρίων εφόσον γίνει χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς για την μετάβαση 

στον εκθεσιακό χώρο. Δυνατότητα αλλαγής και εξασφάλισης ξενοδοχείου σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή 

απρόσμενων συνθηκών. Κάλυψη εφόσον απαιτηθεί, της εγγύησης του ξενοδοχείου. Έκδοση καρτών εισόδου 

(badges) στην έκθεση τουλάχιστον για τα μέλη της αντιπροσωπείας και για τους συνεργάτες του αναδόχου. 
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Κάλυψη κόστους (π.χ. των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού ή ότι άλλο απαιτηθεί) για την μεταφορά προς και από 

τη Βαρκελώνη, την είσοδο στην έκθεση καθώς και του κόστους σε περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω 

μέρες διαμονής λόγω περιορισμού –καραντίνας ως μέτρου περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού. Παροχή 

πληροφοριών για τις τοπικές μετακινήσεις και την εστίαση. Όλα τα ανωτέρω αφορούν στα μέλη της 

τριμελούς αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για επτά ημέρες καθώς και για τους συνεργάτες του αναδόχου. Σε 

περίπτωση που για την υλοποίηση της γαστρονομικής δράσης (κέρασμα εδεσμάτων), ο chef προκύψει από 

συνεργασίες της Περιφέρειας  όλα τα ανωτέρω θα τον αφορούν για πέντε ημέρες (τέσσερις διανυκτερεύσεις). 

Επίσης θα καλυφθούν τα έξοδα σίτισης του με προσκόμιση στον ανάδοχο των σχετικών αποδείξεων. Το 

κόστος ανά ημέρα δεν θα υπερβαίνει την ημερήσια αποζημίωση απλού υπαλλήλου. 

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  (1.000€ πλέον ΦΠΑ)  

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση 

ALIMENTARIA και των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις ημέρες της έκθεσης. Δυνατότητα 

άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη διάρκεια της έκθεσης (χρήση σε δημοσιεύσεις) και 

παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου (θεματικά και ημερολογιακά) εντός δύο εβδομάδων μετά το 

πέρας της έκθεσης. (1.000€ πλέον ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (700 € πλέον Φ.Π.Α.):  

β) Τη δημιουργία 2 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς προσανατολισμούς 

(οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων από 0.70μ έως 1.50μ (μ) 

x 0.43 έως 2.00μ (υ). Το παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των παρακάτω μορφών 

CORELDRAW 17 ή PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να υποστηρίζει 

εκτυπώσεις τουλάχιστον 100dpi. Η χρήση τους προορίζεται για την έκθεση ALIMENTARIA (700€ πλέον 

ΦΠΑ) 

5) Εξαγωγική δράση στο Ηνωμένο Βασίλειο (4-30 Απριλίου 2022) (Λονδίνο-Μπέρμιγχαμ) (23.500 € 

πλέον Φ.Π.Α.) 

Η εξαγωγική δράση στο Ηνωμένο Βασίλειο εξελίσσεται σε δύο χρονικές περιόδους οι οποίες ταυτίζονται 

κατά την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Από 4 έως 30 Απριλίου θα είναι στημένο pop up κατάστημα 

εντός κάποιου επιλεγμένου καταστήματος του Λονδίνου. Στο κατάστημα αυτό, μεταξύ των άλλων, θα 

πραγματοποιούνται γευσιγνωσίες προϊόντων και τα Σαββατοκύριακα θα προσφέρονται γεύματα κατά βάση 

από τα προϊόντα των εκθετών. Ταυτόχρονα από 25 έως 27 Απριλίου 2022 θα λάβει χώρα η έκθεση Food and 

Drink Expo στην οποία η Περιφέρεια θα έχει περίπτερο. 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (3.500€ πλέον ΦΠΑ.):  

α) Αναλώσιμα-κεράσματα:  

 12 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 50 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml 

 50 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν 

πολυεστέρα) πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά 

σε πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η 

μεταφορά του εντός του usb stick είναι ευθύνη του αναδόχου. 
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 4 δώρα εθιμοτυπίας. Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα περιλαμβάνει 

επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην εξαγωγική δράση στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” προϊόντων 

που θα δοθεί ως δώρο εθιμοτυπίας. Επιπλέον η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων στο Ηνωμένο 

Βασίλειο , είναι ευθύνη-υποχρέωση του Αναδόχου. 

β) Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Media kit που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

40 folders, Α4 τύπου συνεδρίου, διαστάσεων 23cm x 32cm (κλειστό), εκτύπωση σε 4χρωμία, χαρτί 300γρ 

velvet, πλαστικοποίηση και τσέπη με ράχη, 40 στυλό και 40 μπλοκ σημειώσεων τουλάχιστον 50 φύλλων που 

θα φέρουν έγχρωμό- εκτυπωμένο το logo Attica. Συγγραφή- δημιουργία ενημερωτικού εντύπου για την 

γαστρονομία και τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Αττικής 3πτυχο, διαστάσεων 20Χ20, 40 usb stick (16 GB) 

με πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της συμπεριλαμβανομένου του ανωτέρω 

εντύπου  

γ) Εκτύπωση 1.000 τεμαχίων του εντύπου της γαστρονομίας (3-πτυχο διαστάσεων 20x20 τετραχρωμία) 

δ) Μεταφορά προωθητικού υλικού και αναλωσίμων  

β.1) στο pop up κατάστημα στις πριν την έναρξη της λειτουργίας του. (η ακριβή ημερομηνία θα καθοριστεί εν 

ευθέτω χρόνω) των 40 press kit, 100 πάνινων τσαντών, των έντυπων, 20 usb stick (16 GB) Παραλαβή του 

υλικού από τα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής.  

β.2) μεταφορά στην έκθεση των αναλωσίμων, εντύπων, των δώρων εθιμοτυπίας, 20 usb stick (16 GB) και 50 

πάνινων τσαντών στον εκθεσιακό χώρο. Παραλαβή του υλικού από τα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής και 

Κτηνιατρικής Πολιτικής. Συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκτελωνισμού όπου υφίσταται. 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ στην έκθεση εξαγωγική δράση του Ηνωμένου 

Βασιλείου (2.000 € πλέον ΦΠΑ)  

 Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο τους, 

μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομή παρουσίαση των εκθετών που συμμετέχουν στην έκθεση. 

Δημιουργία Δελτίου Τύπου για τον ελληνικό τύπο κατά την έναρξη της εισαγωγικής δράσης στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Οι παρούσες ενέργειες θα αποδεικνύονται με την κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής & 

Κτηνιατρικής Πολιτικής των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

 Εξασφάλιση 2 προσκλήσεων εισόδου για ιδιαίτερους επισκέπτες της Περιφέρειας Αττικής 

 Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από αγγλικά στα ελληνικά και θα στελεχώνει το χώρο πληροφόρησης της 

Περιφέρειας τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης. Επίσης θα είναι διαθέσιμος για τους εκθέτες εφόσον 

παραστεί ανάγκη. (2.000 € πλέον ΦΠΑ) 

TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ της Περιφέρειας (3 άτομα) και των 

συνεργατών του αναδόχου (16.000€ πλέον ΦΠΑ):  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Άφιξη στo Λονδίνο στις 21/04/2022 και αναχώρηση για Αθήνα από Μπέρμιγχαμ στις 
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28/04//2022. Στις 23/4/2022 η αντιπροσωπεία αναχωρεί από Λονδίνο για Μπέρμιγχαμ είτε με τρένο είτε με 

αεροπλάνο. Το μέσο μεταφοράς θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή ώστε να επιτευχθεί 

η ταχύτερη μετάβαση σε συνδυασμό με τις πιο πρόσφορες ώρες αναχώρησης. Έγκαιρη κράτηση και έκδοση 

των voucher διαμονής (2 διανυκτερεύσεις στο Λονδίνο και 5 διανυκτερεύσεις στο Μπέρμιγχαμ) στην 

οικονομικότερη και ποιοτικότερη επιλογή μονόκλινων δωματίων με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με 

εξασφαλισμένη την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο κέντρο του Λονδίνου όπου θα βρίσκεται το pop up 

κατάστημα με τα προϊόντα της Περιφέρειας και στον εκθεσιακό χώρο στο Μπέρμιγχαμ αντίστοιχα. 

Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή ελλείψει αυτών, με 

μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Λόγω της ιδιαιτερότητας του προορισμού (εκτός Ε.Ε.) συνεργάτης  του 

αναδόχου οφείλει να συνοδεύσει την αποστολή από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος. Μεταφορά με μισθωμένο 

αυτοκίνητο (taxi) από το αεροδρόμιο της χώρας προορισμού προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. Μεταφορά 

με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) προς τον εκθεσιακό χώρο εφόσον ο πλησιέστερος σταθμός μετρό απέχει 

περισσότερο από 200m από το ξενοδοχείο. Αγορά εισιτηρίων εφόσον γίνει χρήση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς για την μετάβαση στον εκθεσιακό χώρο. Δυνατότητα αλλαγής και εξασφάλισης ξενοδοχείου σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας ή απρόσμενων συνθηκών. Κάλυψη εάν απαιτηθεί, της εγγύησης του ξενοδοχείου 

για την τριμελή αντιπροσωπεία. Κάλυψη εφόσον απαιτηθεί, της εγγύησης του ξενοδοχείου για την τριμελή 

αντιπροσωπεία Έκδοση κάθε είδους visa που προβλέπεται για τα 3 άτομα. Έκδοση καρτών εισόδου (badges) 

για την έκθεση, τουλάχιστον για τα μέλη της αντιπροσωπείας και για τους συνεργάτες του αναδόχου. Κάλυψη 

κόστους (π.χ. των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού ή ότι άλλο απαιτηθεί) για την μεταφορά των μελών της 

αντιπροσωπείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, την είσοδο στην έκθεση και του κόστους σε περίπτωση που 

χρειαστούν παραπάνω μέρες διαμονής λόγω περιορισμού –καραντίνας ως μέτρου περιορισμού διασποράς του 

κορωνοϊού. Παροχή πληροφοριών για τις τοπικές μετακινήσεις και την εστίαση. Όλα τα ανωτέρω αφορούν 

στα μέλη της τριμελούς αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για οκτώ ημέρες καθώς και για τους συνεργάτες του 

αναδόχου. 

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  (1.300€ πλέον ΦΠΑ)  

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση Food and 

Drink Expo και του pop up καταστήματος  καθώς και των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις 

ημέρες της έκθεσης. Δυνατότητα άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη διάρκεια της έκθεσης 

(χρήση σε δημοσιεύσεις) και παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου (θεματικά και ημερολογιακά) 

εντός δύο εβδομάδων μετά το πέρας της έκθεσης. (1.300€ πλέον ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (700 πλέον ΦΠΑ) 

β) Τη δημιουργία 2-ή 3 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς προσανατολισμούς 

(οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων από 0.70μ έως 1.50μ (μ) 

x 0.43 έως 2.00μ (υ). Το παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των παρακάτω μορφών 

CORELDRAW 17 ή PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να υποστηρίζει 

εκτυπώσεις τουλάχιστον 100dpi.. Εναλλακτικά των ανωτέρω θα φτιαχτεί roll up banner 200x 80 cm 

διαστάσεων με επιδαπέδιο stand αλουμινίου εσωτερικού χώρου και θήκη μεταφοράς, ψηφιακή εκτύπωση σε 

μουσαμά τετραχρωμία 1 όψη. Η τελική επιλογή θα αποφασιστεί από την αναθέτουσα αρχή σε εύλογο χρονικό 
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διάστημα πριν από την έναρξη της έκθεσης Η χρήση τους προορίζεται για την έκθεση Food and Drink Expo 

(700€ πλέον ΦΠΑ) 

6) ΒΙΟ FESTIVAL (6-8 Μαΐου 2022), Metropolitan Expo (αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος) (1.300 € πλέον 

Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (1.100 πλέον ΦΠΑ) 

α) Δημιουργία εκτυπώσεων περιπτέρου  

Σχεδίαση και εκτύπωση αυτοκόλλητου 1.80μ (μ) x 1.20μ (υ) επικολλημένου σε kappamaount πάχους 10 mm 

που φέρει μπουντούζια για τοποθέτηση. Εναλλακτικά σχεδίαση roll up banner 150cm x 200cm, ψηφιακή 

εκτύπωση σε μουσαμά pvc ή πολυπροπυλένιο, τετραχρωμία 1 όψη, με επιδαπέδιο stand αλουμινίου 

εσωτερικού χώρου και θήκη μεταφοράς. Στο κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά στην έκθεση καθώς και η 

επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής  

β) Αναλώσιμα-κεράσματα: 12 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 100 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml, 1 

φιάλη 1.5 lt Coca Cola, 1 φιάλη 1.5 lt πορτοκαλάδας με ανθρακικό. Στο κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 

του προωθητικού υλικού και των αναλωσίμων στον εκθεσιακό χώρο.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  (200€ πλέον ΦΠΑ)  

γ) Αγορά σύνθεσης λουλουδιών ή 2-3 γλαστρών για το στολισμό του περιπτέρου. Στο κόστος 

συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά τους στο εκθεσιακό χώρο και η επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής. (200€ πλέον ΦΠΑ) 

 

7) SUMMER FANCY FOOD (τέλος Ιουνίου- αρχές Ιουλίου) (36.900 € πλέον Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (2.000 πλέον ΦΠΑ) 

Προωθητικό υλικό της συμμετοχής (2.000 € πλέον Φ.Π.Α) 

 6 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 50 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml 

 50 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν 

πολυεστέρα) πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά 

σε πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η 

μεταφορά του εντός του usb stick είναι ευθύνη του αναδόχου. 

 4 δώρα εθιμοτυπίας. Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα περιλαμβάνει 

επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην έκθεση SUMMER 

FANCY FOOD. Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” προϊόντων που 

θα δοθεί ως δώρο εθιμοτυπίας. Επιπλέον η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, είναι ευθύνη-υποχρέωση του Αναδόχου. 

 αγορά πάνινων τσαντών: 500 διαφημιστικές λευκές πάνινες τσάντες, 100% βαμβάκι 105gr/m², 

διαστάσεων 370 x 410 mm, χερούλια 75 cm με εκτύπωση του λογότυπου της Περιφέρειας 

 Μεταφορά προωθητικού υλικού και αναλωσίμων.Η ενέργεια περιλαμβάνει τη μεταφορά των 

παραπάνω, στον εκθεσιακό χώρο. Επιπλέον παραλαβή υλικού (έντυπα από τα γραφεία της Δ/νσης 
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Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής). Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται δαπάνες εκτελωνισμού 

εφόσον υφίστανται. 

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  (11.200 € πλέον ΦΠΑ)  

Καταχώρηση σε ειδικό περιοδικό της έκθεσης ή σε άλλο έντυπο ευρείας κυκλοφορίας του κλάδου των 

τροφίμων: 

Διήμερη καταχώρηση στο περιοδικό «The Fancy Food Show Daily» της Έκθεσης, ολοσέλιδης διαφήμισης για 

το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στην Summer Fancy Food. Επιμέλεια σχεδίασης διαφήμισης, 

συνεννοήσεις με το περιοδικό για την έκδοση τους. Θα δοθούν στην αναθέτουσα αρχή τουλάχιστον τέσσερις 

(4) εναλλακτικές προτάσεις παρουσίασης προκειμένου να επιλεγούν οι καλύτερες από πλευράς αισθητικής 

και περιεχομένου. Σε περίπτωση που το περιοδικό της έκθεσης δεν εκδίδεται πλέον, θα γίνει σχετική έρευνα 

ώστε να βρεθεί εξειδικευμένο για τον κλάδο των τροφίμων περιοδικό, με μεγάλη αναγνωσιμότητα 

προκειμένου να δημοσιευθεί ολοσέλιδη διαφήμιση της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην έκθεση. 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ στην έκθεση SUMMER FANCY FOOD (2.500 € 

πλέον ΦΠΑ):  

α) Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο τους, 

μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομή παρουσίαση των εκθετών που σβ 

β) Εξασφάλιση 2 προσκλήσεων εισόδου για ιδιαίτερους επισκέπτες της Περιφέρειας Αττικής 

γ) Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από αγγλικά στα ελληνικά τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, θα στελεχώνει 

το χώρο πληροφόρησης της Περιφέρειας και θα είναι διαθέσιμος για τους εκθέτες εφόσον τον χρειαστούν.  

δ) Ενοικίαση οθόνης 50 ιντσών και laptop με σύνδεση στο διαδίκτυο για την προβολή των videos της 

Περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό του 

περιπτέρου 

TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ της Περιφέρειας (3 άτομα) και των 

συνεργατών του αναδόχου (19.000€ πλέον ΦΠΑ):  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Οι ακριβείς ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης θα κοινοποιηθούν στον ανάδοχο όταν η έκθεση 

δημοσιοποιήσει τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής. Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των voucher διαμονής (5 

διανυκτερεύσεις) στην οικονομικότερη και ποιοτικότερη επιλογή μονόκλινων δωματίων με πρωινό σε 

ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο του Μανχάταν με εξασφαλισμένη την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο 

χώρο της έκθεσης. Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή 

ελλείψει αυτών με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Λόγω της ιδιαιτερότητας του προορισμού (εκτός Ε.Ε.) 

συνεργάτης  του αναδόχου οφείλει να συνοδεύσει την αποστολή από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος. Μεταφορά 

με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) από το αεροδρόμιο της χώρας προορισμού προς το ξενοδοχείο και 

αντίστροφα. Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) προς τον εκθεσιακό χώρο εφόσον ο πλησιέστερος 

σταθμός μετρό απέχει περισσότερο από 200m από το ξενοδοχείο. Αγορά εισιτηρίων εφόσον γίνει χρήση των 
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μέσων μαζικής μεταφοράς για την μετάβαση στον εκθεσιακό χώρο. Δυνατότητα αλλαγής και εξασφάλισης 

ξενοδοχείου σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή απρόσμενων συνθηκών. Κάλυψη εφόσον απαιτηθεί, της εγγύησης 

του ξενοδοχείου για την τριμελή αντιπροσωπεία Έκδοση κάθε είδους visa που προβλέπεται για τα 3 άτομα. 

Έκδοση καρτών εισόδου (badges) για την έκθεση, τουλάχιστον για τα μέλη της αντιπροσωπείας και για τους 

συνεργάτες του αναδόχου. Κάλυψη κόστους (π.χ. των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού ή ότι άλλο απαιτηθεί) για 

την μεταφορά των μελών της αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη, την είσοδο στην έκθεση και του κόστους σε 

περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω μέρες διαμονής λόγω περιορισμού –καραντίνας ως μέτρου περιορισμού 

διασποράς του κορωνοϊού. Παροχή πληροφοριών για τις τοπικές μετακινήσεις και την εστίαση. Όλα τα 

ανωτέρω αφορούν στα μέλη της τριμελούς αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για έξι ημέρες καθώς και για 

τους συνεργάτες του αναδόχου  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  (1.500 € πλέον ΦΠΑ)  

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση SUMMER 

FANCY FOOD και των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις ημέρες της έκθεσης. Δυνατότητα 

άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη διάρκεια της έκθεσης (χρήση σε δημοσιεύσεις) και 

παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου (θεματικά και ημερολογιακά) εντός δύο εβδομάδων μετά το 

πέρας της έκθεσης. (1.500 € πλέον Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (700 πλέον ΦΠΑ) 

β) Τη δημιουργία 2 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς προσανατολισμούς 

(οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων από 0.70μ έως 1.50μ (μ) 

x 0.43 έως 2.00μ (υ). Το παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των παρακάτω μορφών 

CORELDRAW 17 ή PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να υποστηρίζει 

εκτυπώσεις τουλάχιστον 100dpi. Εναλλακτικά σχεδίαση roll up banner 150 (80) cm x 200cm, ψηφιακή 

εκτύπωση σε μουσαμά pvc ή πολυπροπυλένιο, τετραχρωμία 1 όψη, με επιδαπέδιο stand αλουμινίου 

εσωτερικού χώρου και θήκη μεταφοράς. Η χρήση τους προορίζεται για την έκθεση SUMMER FANCY 

FOOD (700 € πλέον Φ.Π.Α.) 

8) SIAL MIDDLE EAST (αρχές Σεπτεμβρίου) Αμπού Ντάμπι/ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (50.900 € πλέον 

Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (3.200 πλέον ΦΠΑ) 

 6 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 50 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml 

 20 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν 

πολυεστέρα) πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά 

σε πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η 

μεταφορά του εντός του usb stick είναι ευθύνη του αναδόχου. 

 3 δώρα εθιμοτυπίας. Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα περιλαμβάνει 

επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην έκθεση SIAL MIDDLE 

EAST. Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” προϊόντων που θα δοθεί ως 

δώρο εθιμοτυπίας. Επιπλέον η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι 

ευθύνη-υποχρέωση του Αναδόχου 
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 Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Media kit που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

40 folders, Α4 τύπου συνεδρίου, διαστάσεων 23cm x 32cm (κλειστό), εκτύπωση σε 4χρωμία, χαρτί 

300γρ velvet, πλαστικοποίηση και τσέπη με ράχη, 40 στυλό και 40 μπλοκ σημειώσεων τουλάχιστον 

50 φύλλων που θα φέρουν έγχρωμό- εκτυπωμένο το logo Attica. Συγγραφή- δημιουργία 

ενημερωτικού εντύπου για την γαστρονομία και τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Αττικής 3πτυχο, 

διαστάσεων 20Χ20, 40 usb stick (16 GB) με πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και 

τους εκθέτες της συμπεριλαμβανομένου του ανωτέρω εντύπου  

 Μεταφορά προωθητικού υλικού και αναλωσίμων. Η ενέργεια περιλαμβάνει τη μεταφορά των 

παραπάνω, στον εκθεσιακό χώρο και στο ξενοδοχείο που θα γίνει το θεματικό δείπνο. Επιπλέον 

παραλαβή υλικού (75 πάνινες τσάντες και έντυπα από τα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής και 

Κτηνιατρικής Πολιτικής). Συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκτελωνισμού εφόσον υφίσταται. 

 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

Επισκέψεις σε μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες, χονδρεμπόρους, super markets : (12.000 € πλέον ΦΠΑ)  

Πραγματοποίηση ενημερωτικών-εκπαιδευτικών επισκέψεων σε μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες ή/και 

χονδρεμπόρους ή/και Super-Markets της αγοράς. Σε κάθε επίσκεψη θα συμμετάσχουν επιχειρήσεις του 

αγροδιατροφικού τομέα μαζί με στελέχη της Περιφέρειας Αττικής που λαμβάνουν μέρος στην έκθεση SIAL 

MIDDLE EAST. Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, 

τις συνθήκες, τις εμπορικές πολιτικές, την τοποθέτηση προϊόντων και τις ευκαιρίες που ενδεχομένως 

προκύπτουν στην αγορά αναφοράς. Θα γίνουν επισκέψεις σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εισαγωγικές 

επιχειρήσεις και σε τουλάχιστον μία (1) αλυσίδα Super-Markets των ΗΑΕ (Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων) 

στις οποίες οι υπεύθυνοι προμηθειών (purchasing manager) θα παρουσιάσουν την τοπική αγορά Οι επισκέψεις 

θα πραγματοποιηθούν, ενδεικτικά, σε αλυσίδες Σ/Μ των ΗΑΕ με σημαντική παρουσία στην τοπική αγορά 

όπως φερ’ ειπείν τα Lulu ή τα Carrefour. 

Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με εταιρεία/γραφείο δημοσίων σχέσεων που εξειδικεύεται στην διοργάνωση 

προωθητικών δράσεων αγροδιατροφικών προϊόντων στην συγκεκριμένη αγορά-στόχο.  

Υποχρεώσεις – Παραδοτέα Αναδόχου: 

 Σχεδιασμός προγράμματος επισκέψεων με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής 

Πολιτικής. τουλάχιστον είκοσι μέρες πριν. Επιλογή κατάλληλων ωρών και ημερομηνιών που να 

λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς την παρουσία της Περ. Αττικής στη Διεθνή Έκθεση. 

Αναλυτική περιγραφή των επισκεπτόμενων επιχειρήσεων (ονοματεπώνυμο υπευθύνου, στοιχεία 

επικοινωνίας του, αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης) 

 Συνεργασία με τοπικό γραφείο δημοσίων σχέσεων για την εξασφάλιση των επισκέψεων σε μεγάλες 

εισαγωγικές επιχειρήσεις και σε αλυσίδες Σ/Μ. 

 Εξασφάλιση μεταφοράς (mini Van) από και προς τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα S/Μ στις 

οποίες θα γίνουν επισκέψεις. 
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 Παρουσίαση της Περιφέρειας Αττικής και του αγροδιατροφικού της τομέα στις επιχειρήσεις στις 

οποίες θα γίνουν οι επισκέψεις. 

 Πιστοποιητικό υλοποίησης των επισκέψεων από το φορέα διοργάνωσης/ή από τις επιχειρήσεις στις 

οποίες πραγματοποιήθηκαν οι επισκέψεις. 

 Σύνταξη και παράδοση αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων για κάθε επίσκεψη στα ελληνικά. 

 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

Θεματικό Δείπνο με live cooking show (35 ατόμων) (22.000 € πλέον ΦΠΑ):  

Σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή (συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης) ενός θεματικού 

δείπνου – live cooking show με σκοπό την προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων της Αττικής και την 

παράλληλη προώθηση της ελληνικής κουζίνας και γαστρονομίας. 

Το θεματικό δείπνο θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα ξενοδοχείου 5* (ή εφάμιλλου 

εστιατορίου) στο Ντουμπάι και θα συμμετέχει ένας τουλάχιστον Έλληνας σεφ, ενδεχομένως με έδρα στην 

αγορά-στόχο – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή λαμβάνοντας υπ’ όψη πιθανές συνεργασίες της Περιφέρειας 

Αττικής με φορείς του κλάδου. Κατά τη διάρκεια του, θα γίνει ζωντανή επίδειξη της παρασκευής πιάτων και 

της εκτέλεσης συνταγών της αραβικής κουζίνας με τη χρήση πρώτων υλών που παράγονται στην Περιφέρεια 

Αττικής (ενδεικτικά: σύκα, ξηροί καρποί, μέλι, λάδι, φρούτα, λαχανικά κ.α. καθώς και προϊόντων των 

εκθετών της Sial Middle East εφόσον το επιθυμούν ). 

Στο θεματικό δείπνο θα συμμετάσχουν περίπου 35 άτομα (συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσωπείας της 

Περ. Αττικής) από τις ακόλουθες ομάδες-στόχο: 

 Εκπρόσωποι εισαγωγικών εταιρειών - Εισαγωγείς/Διανομείς 

 Επαγγελματίες HORECA 

 Σεφ 

 Διαμορφωτές γνώμης (media, δημοσιογράφοι, food bloggers κ.α.) 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει τις καταλληλότερες μέρες και ώρες διεξαγωγής και την χρονική διάρκεια 

της δράσης προκειμένου να είναι συμβατή με τις τοπικές γαστρονομικές, κοινωνικές και θρησκευτικές 

συνήθειες και συνθήκες/κανόνες. 

Στόχος της δράσης, πέρα από την ανάδειξη της αττικής γαστρονομίας και των εξαιρετικών αγροδιατροφικών 

προϊόντων της Περ. Αττικής είναι και η ανάπτυξη και καλλιέργεια επαφών / δημοσίων σχέσεων με το ευρύ 

κοινό και εκπροσώπους του κλάδου των Τροφίμων. 

Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με εταιρεία/γραφείο δημοσίων σχέσεων που εξειδικεύεται στην διοργάνωση 

προωθητικών δράσεων αγροδιατροφικών προϊόντων στη συγκεκριμένη αγορά-στόχο. 

Υποχρεώσεις – Παραδοτέα Αναδόχου: 

 Ενοικίαση χώρου-αίθουσας χωρητικότητας έως 35-40 ατόμων, σε ξενοδοχείο 5*/ή σε εστιατόριο 

κατάλληλα διαμορφωμένο για την υλοποίηση της εκδήλωσης 

 Εξασφάλιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού (οθόνη, προτζέκτορας, Laptop, ηχεία, μικρόφωνα κλπ.) 





 

Σελίδα 69 

 Ειδική διαμόρφωση κουζίνας (πτυσσόμενη ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ballroom ή 

διοργάνωση της δράσης σε open plan kitchen του ξενοδοχείου ή του εστιατορίου που θα επιλεγεί) και 

του συνόλου του εξοπλισμού (μαγειρικά σκεύη κλπ.) που θα απαιτηθεί για την παρασκευή των 

συνταγών 

 Προμήθεια όλων των αναγκαίων πρώτων υλών (πρώτες ύλες από παραγωγούς της Περ. Αττικής) για 

την παρασκευή των γευμάτων, κατόπιν των σχετικών υποδείξεων των σεφ. Μεταφορά τους στα ΗΑΕ 

(ευθύνη του αναδόχου αποτελεί η επιτυχής διεκπεραίωση όλων των εργασιών εκτελωνισμού των 

προϊόντων κι έγκαιρης άφιξης/παραλαβής τους στην αγορά-στόχο). 

 Εξασφάλιση υπηρεσιών σίτισης (από τα γεύματα που θα παρασκευαστούν) για τους περίπου 35 

συμμετέχοντες στο θεματικό δείπνο. 

 Γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης – τουλάχιστον από 2 άτομα 

 Κατάρτιση λίστας προσκεκλημένων στο θεματικό δείπνο με κοινοποίηση της τουλάχιστον είκοσι 

μέρες πριν στη Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής. 

  Συνεργασία με τοπικό γραφείο δημοσίων σχέσεων για την εξασφάλιση των κατάλληλων 

προσκεκλημένων. 

 Σχεδιασμός και αποστολή προσκλήσεων στους υποψήφιους συμμετέχοντες στο δείπνο. 

 Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρο) για όλους τους καλεσμένους που θα 

περιλαμβάνει: Προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα της Αττικής. Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει το καλάθι 

των προϊόντων που θα δοθούν ως δώρο εθιμοτυπίας στους καλεσμένους. Επιπλέον η μεταφορά των 

προϊόντων που θα περιέχει το καλάθι στα ΗΑΕ είναι ευθύνη-υποχρέωση του Αναδόχου. 

 Σχεδιασμός και εκτύπωση 2 Roll Up Banner διαστάσεων 200x80 cm με επιδαπέδιο stand αλουμινίου 

εσωτερικού χώρου και θήκη μεταφοράς, ψηφιακή εκτύπωση σε μουσαμά τετραχρωμία 1 όψη. 

 Εύρεση των κατάλληλων παρουσιαστών-σεφ. 

 Κατάρτιση λίστας και καταγραφή όλων των συμμετεχόντων στο θεματικό δείπνο. Πρόνοια για την 

τήρηση όλων των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

 Φωτογραφική κάλυψη και βίντεο (μονταρισμένο) του θεματικού δείπνου τηρώντας τις αρχές του 

GDPR. Παράδοση τουλάχιστον 100 φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και 1 βίντεο με το σύνολο της 

εκδήλωσης κι ένα ακόμα βίντεο διάρκειας 2’ (σύνοψη) με τα σημαντικότερα αποσπάσματα-στιγμές. 

 Πιστοποιητικό υλοποίησης των επισκέψεων από το φορέα διοργάνωσης/ή από το 

ξενοδοχείο/εστιατόριο που θα πραγματοποιηθεί το θεματικό δείπνο. 

 Σύνταξη και παράδοση αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων της δράσης στα ελληνικά. 

 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  στην έκθεση SIAL MIDDLE EAST  (2000 € 

πλέον ΦΠΑ):  

 Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο 

τους, μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομή παρουσίαση των εκθετών που συμμετέχουν στην 

έκθεση. 
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 Ενέργειες δημοσιότητας των εκδηλώσεων (επιχειρηματικών επισκέψεων, θεματικού δείπνου με live 

cooking show) με την μορφή Δελτίων Τύπου στον ελληνικό και αραβικό ή διεθνή Τύπο πριν τις 

δράσεις και κατόπιν αυτών 

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη προβολή (επιχειρηματικών επισκέψεων, θεματικού δείπνου 

με live cooking show) στα social media της Περ. Αττικής (προετοιμασία, επεξεργασία και ανάρτηση 

τουλάχιστον 4 posts, στα ελληνικά και τα αγγλικά για την κάθε εκδήλωση). 

Οι παρούσες ενέργειες θα αποδεικνύονται με την κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής 

Πολιτικής των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

 Εξασφάλιση 2 προσκλήσεων εισόδου για ιδιαίτερους επισκέπτες της Περιφέρειας Αττικής 

 Ενοικίαση οθόνης 50 ιντσών και laptop με σύνδεση στο διαδίκτυο για την προβολή των videos της 

Περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό του 

περιπτέρου. 

 Παροχή διερμηνείας: Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από ελληνικά σε αραβικά και αγγλικά και 

αντίστροφα τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, στελεχώνοντας το χώρο πληροφόρησης της 

Περιφέρειας. Επίσης θα παράσχει τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε στις εισαγωγικές 

επιχειρήσεις και τα super markets καθώς και στο δείπνο με το live cooking show  

 

TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ της Περιφέρειας (3 άτομα) και των 

συνεργατών του αναδόχου (10.000€ πλέον ΦΠΑ):  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Οι ακριβείς ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης για το Αμπού Ντάμπι θα κοινοποιηθούν στον 

ανάδοχο όταν η έκθεση δημοσιοποιήσει τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής. Έγκαιρη κράτηση και έκδοση 

των voucher διαμονής (5 διανυκτερεύσεις) στην οικονομικότερη και ποιοτικότερη επιλογή μονόκλινων 

δωματίων με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με εξασφαλισμένη την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο χώρο 

της έκθεσης. Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή 

ελλείψει αυτών με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Λόγω της ιδιαιτερότητας του προορισμού (εκτός Ε.Ε.) 

συνεργάτης  του αναδόχου οφείλει να συνοδεύσει την αποστολή από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος. Μεταφορά 

με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) από το αεροδρόμιο της χώρας προορισμού προς το ξενοδοχείο και 

αντίστροφα. Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) προς τον εκθεσιακό χώρο εφόσον ο πλησιέστερος 

σταθμός μετρό απέχει περισσότερο από 200m από το ξενοδοχείο. Αγορά εισιτηρίων εφόσον γίνει χρήση των 

μέσων μαζικής μεταφοράς για την μετάβαση στον εκθεσιακό χώρο. Δυνατότητα αλλαγής και εξασφάλισης 

ξενοδοχείου σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή απρόσμενων συνθηκών. Κάλυψη εφόσον απαιτηθεί, της εγγύησης 

του ξενοδοχείου. Έκδοση καρτών εισόδου (badges) στην έκθεση τουλάχιστον για τα μέλη της αντιπροσωπείας 

και για τους συνεργάτες του αναδόχου. Κάλυψη κόστους (π.χ. των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού ή ότι άλλο 

απαιτηθεί) για την μεταφορά προς και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την είσοδο στην έκθεση καθώς και 

του κόστους σε περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω μέρες διαμονής λόγω περιορισμού –καραντίνας ως 
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μέτρου περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού. Παροχή πληροφοριών για τις τοπικές μετακινήσεις και την 

εστίαση. Όλα τα ανωτέρω αφορούν στα μέλη της τριμελούς αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για έξι ημέρες 

καθώς και για τους συνεργάτες του αναδόχου. Σε περίπτωση που για την υλοποίηση της γαστρονομικής 

δράσης (live cooking show), ο chef προκύψει από συνεργασίες της Περιφέρειας  όλα τα ανωτέρω θα τον 

αφορούν για τρεις ημέρες (δύο διανυκτερεύσεις). Επίσης θα καλυφθούν τα έξοδα σίτισης του με προσκόμιση 

στον ανάδοχο των σχετικών αποδείξεων. Το κόστος ανά ημέρα δεν θα υπερβαίνει την ημερήσια αποζημίωση 

απλού υπαλλήλου. 

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (1.700€ πλέον ΦΠΑ)  

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση SIAL 

MIDDLE EAST και των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις ημέρες της έκθεσης. Παράδοση 

τουλάχιστον 50 φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και 1 βίντεο τουλάχιστον διάρκειας 2’ με τα σημαντικότερα 

αποσπάσματα-στιγμές για κάθε επίσκεψη στις εισαγωγικές επιχειρήσεις- χονδρεμπόρους-super markers. 

Δυνατότητα άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη διάρκεια της έκθεσης (χρήση σε 

δημοσιεύσεις) και παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου (θεματικά και ημερολογιακά) εντός δύο 

εβδομάδων μετά το πέρας της έκθεσης. (1.000€ πλέον ΦΠΑ)  

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (700 πλέον ΦΠΑ) 

β) Τη δημιουργία 2 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς προσανατολισμούς 

(οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων από 0.70μ έως 1.50μ (μ) 

x 0.43 έως 2.00μ (υ). Το παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των παρακάτω μορφών 

CORELDRAW 17 ή PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να υποστηρίζει 

εκτυπώσεις τουλάχιστον 100dpi. Η χρήση τους προορίζεται για την έκθεση SIAL MIDDLE EAST (700€ 

πλέον ΦΠΑ) 

 

9) SIAL PARIS (14-19 Οκτωβρίου 2022) Παρίσι/ Γαλλία (44.100 € πλέον Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   (3.100 € πλέον Φ.Π.Α.):  

α) 12 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 50 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml 

β) 30 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν πολυεστέρα) 

πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά σε πληροφοριακό 

υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η μεταφορά του εντός του usb 

stick είναι ευθύνη του αναδόχου. 

γ) 3 δώρα εθιμοτυπίας. Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα περιλαμβάνει 

επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην έκθεση SIAL Paris. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” προϊόντων που θα δοθεί ως δώρο εθιμοτυπίας. 

Επιπλέον η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων στο Παρίσι είναι ευθύνη-υποχρέωση του Αναδόχου 

δ) Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Media kit που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
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40 folders, Α4 τύπου συνεδρίου, διαστάσεων 23cm x 32cm (κλειστό), εκτύπωση σε 4χρωμία, χαρτί 300γρ 

velvet, πλαστικοποίηση και τσέπη με ράχη, 40 στυλό και 40 μπλοκ σημειώσεων τουλάχιστον 50 φύλλων που 

θα φέρουν έγχρωμό- εκτυπωμένο το logo Attica. Συγγραφή- δημιουργία ενημερωτικού εντύπου για την 

γαστρονομία και τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Αττικής 3πτυχο, διαστάσεων 20Χ20, 40 usb stick (16 GB) 

με πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της συμπεριλαμβανομένου του ανωτέρω 

εντύπου  

ε) Μεταφορά προωθητικού υλικού και αναλωσίμων  

Η ενέργεια περιλαμβάνει τη μεταφορά των παραπάνω, στον εκθεσιακό χώρο και στο χώρο που θα 

πραγματοποιηθεί το θεματικό δείπνο. Επιπλέον παραλαβή υλικού (150 πάνινες τσάντες και έντυπα από τα 

γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής).  

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  : Θεματικό Δείπνο με live cooking show (35-40 

ατόμων) (22.000 € πλέον ΦΠΑ):  

Σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή (συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης) ενός θεματικού 

δείπνου – live cooking show με σκοπό την προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων της Αττικής και την 

παράλληλη προώθηση της ελληνικής κουζίνας και γαστρονομίας. 

Το θεματικό δείπνο θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα ελληνικού εστιατορίου) στο 

Παρίσι και θα συμμετέχει ένας τουλάχιστον Έλληνας σεφ, ενδεχομένως με έδρα στην αγορά-στόχο (Γαλλία) 

ή λαμβάνοντας υπ’ όψη πιθανές συνεργασίες της Περιφέρειας Αττικής με φορείς του κλάδου. Κατά τη 

διάρκεια του, θα γίνει ζωντανή επίδειξη της παρασκευής πιάτων και της εκτέλεσης συνταγών της γαλλικής 

κουζίνας με τη χρήση πρώτων υλών που παράγονται στην Περιφέρεια Αττικής (ενδεικτικά: σύκα, ξηροί 

καρποί, μέλι, λάδι, φρούτα, λαχανικά κ.α. καθώς και προϊόντων των εκθετών της SIAL PARIS εφόσον το 

επιθυμούν ). 

Στο θεματικό δείπνο θα συμμετάσχουν περίπου 40 άτομα (συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσωπείας της 

Περ. Αττικής) από τις ακόλουθες ομάδες-στόχο: 

 Εκπρόσωποι εισαγωγικών εταιρειών - Εισαγωγείς/Διανομείς 

 Επαγγελματίες HORECA 

 Σεφ 

 Διαμορφωτές γνώμης (media, δημοσιογράφοι, food bloggers κ.α.) 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει τις καταλληλότερες μέρες και ώρες διεξαγωγής και την χρονική διάρκεια 

της δράσης προκειμένου να είναι συμβατή με τις τοπικές γαστρονομικές, κοινωνικές και θρησκευτικές 

συνήθειες και συνθήκες/κανόνες. 

Στόχος της δράσης, πέρα από την ανάδειξη της αττικής γαστρονομίας και των εξαιρετικών αγροδιατροφικών 

προϊόντων της Περ. Αττικής είναι και η ανάπτυξη και καλλιέργεια επαφών / δημοσίων σχέσεων με το ευρύ 

κοινό και εκπροσώπους του κλάδου των Τροφίμων. 

Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με εταιρεία/γραφείο δημοσίων σχέσεων που εξειδικεύεται στην διοργάνωση 

προωθητικών δράσεων αγροδιατροφικών προϊόντων στη συγκεκριμένη αγορά-στόχο. 
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Υποχρεώσεις – Παραδοτέα Αναδόχου: 

 Ενοικίαση χώρου-αίθουσας χωρητικότητας έως 35-40 ατόμων, σε ελληνικό εστιατόριο που θα 

υπηρετεί τη σύγχρονη – υψηλού επιπέδου ελληνική γαστρονομία και θα πληροί υψηλούς όρους 

ποιότητας (κουζίνα, μενού, λίστα κρασιών, αισθητική σάλας). Το εστιατόριο πρέπει να λαμβάνει 

υψηλή βαθμολογία σε δημοφιλείς εφαρμογές αξιολόγησης (π.χ. Tripadvisor).  

 Επιπλέον, ο ανάδοχος θα φροντίσει ώστε, τα πιάτα που δημιουργηθούν στα πλαίσια του live cooking 

και θα φέρουν τη «σφραγίδα» της Αττικής, να ενταχθούν στα προσφερόμενα πιάτα του εστιατορίου 

(με τη μορφή πιάτων ημέρας ή με τη μορφή pop-up menu list) για τουλάχιστον έναν μήνα). 

 Εξασφάλιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού (οθόνη, προτζέκτορας, Laptop, ηχεία, μικρόφωνα κλπ.) 

 Ειδική διαμόρφωση κουζίνας (πτυσσόμενη ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ballroom ή 

διοργάνωση της δράσης σε open plan kitchen του εστιατορίου που θα επιλεγεί και του συνόλου του 

εξοπλισμού (μαγειρικά σκεύη κλπ.) που θα απαιτηθεί για την παρασκευή των συνταγών 

 Προμήθεια όλων των αναγκαίων πρώτων υλών (πρώτες ύλες από παραγωγούς της Περ. Αττικής) για 

την παρασκευή των γευμάτων, κατόπιν των σχετικών υποδείξεων των σεφ. Μεταφορά τους στη 

Γαλλία (ευθύνη του αναδόχου αποτελεί η επιτυχής διεκπεραίωση όλων των εργασιών εκτελωνισμού 

των προϊόντων κι έγκαιρης άφιξης/παραλαβής τους στην αγορά-στόχο). 

 Εξασφάλιση υπηρεσιών σίτισης (από τα γεύματα που θα παρασκευαστούν) για τους περίπου 40 

συμμετέχοντες στο θεματικό δείπνο. 

 Γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης – τουλάχιστον από 2 άτομα 

 Κατάρτιση λίστας προσκεκλημένων στο θεματικό δείπνο με κοινοποίηση της τουλάχιστον είκοσι 

μέρες πριν στη Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής. 

  Συνεργασία με τοπικό γραφείο δημοσίων σχέσεων για την εξασφάλιση των κατάλληλων 

προσκεκλημένων. 

 Σχεδιασμός και αποστολή προσκλήσεων στους υποψήφιους συμμετέχοντες στο δείπνο. 

 Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα περιλαμβάνει επιλεγμένα προϊόντα 

των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην έκθεση SIAL PARIS. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” προϊόντων που θα δοθεί ως δώρο εθιμοτυπίας σε όλους 

τους καλεσμένους. Επιπλέον η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων στη Γαλλία, είναι ευθύνη-

υποχρέωση του Αναδόχου. 

 Σχεδιασμός και εκτύπωση 2 Roll Up Banner διαστάσεων 200x80 cm με επιδαπέδιο stand αλουμινίου 

εσωτερικού χώρου και θήκη μεταφοράς, ψηφιακή εκτύπωση σε μουσαμά τετραχρωμία 1 όψη. 

 Εύρεση των κατάλληλων παρουσιαστών-σεφ. 

 Κατάρτιση λίστας και καταγραφή όλων των συμμετεχόντων στο θεματικό δείπνο. Πρόνοια για την 

τήρηση όλων των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

 Φωτογραφική κάλυψη και βίντεο (μονταρισμένο) του θεματικού δείπνου τηρώντας τις αρχές του 

GDPR. Παράδοση τουλάχιστον 100 φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και 1 βίντεο με το σύνολο της 

εκδήλωσης κι ένα ακόμα βίντεο διάρκειας 2’ (σύνοψη) με τα σημαντικότερα αποσπάσματα-στιγμές. 
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 Πιστοποιητικό υλοποίησης των επισκέψεων από το φορέα διοργάνωσης/ή από το 

ξενοδοχείο/εστιατόριο που θα πραγματοποιηθεί το θεματικό δείπνο. 

 Σύνταξη και παράδοση αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων της δράσης στα ελληνικά. 

 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  στην έκθεση SIAL PARIS (3.300 € πλέον ΦΠΑ):  

 Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο 

τους, μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομή παρουσίαση των εκθετών που συμμετέχουν στην 

έκθεση. 

 Ενέργειες δημοσιότητας των εκδηλώσεων (επιχειρηματικών επισκέψεων, θεματικού δείπνου με live 

cooking show) με την μορφή Δελτίων Τύπου στον ελληνικό και γαλλικό ή διεθνή Τύπο πριν τις 

δράσεις και κατόπιν αυτών 

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη προβολή (επιχειρηματικών επισκέψεων, θεματικού δείπνου 

με live cooking show) στα social media της Περ. Αττικής (προετοιμασία, επεξεργασία και ανάρτηση 

τουλάχιστον 4 posts, στα ελληνικά και τα αγγλικά για την κάθε εκδήλωση). 

Οι παρούσες ενέργειες θα αποδεικνύονται με την κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής 

Πολιτικής των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

 Ενοικίαση οθόνης 50 ιντσών και laptop με σύνδεση στο διαδίκτυο για την προβολή των videos της 

Περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό του 

περιπτέρου. 

 Παροχή διερμηνείας: Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από ελληνικά σε γερμανικά και αντίστροφα τις 

ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, στελεχώνοντας το χώρο πληροφόρησης της Περιφέρειας. Επίσης θα 

παράσχει τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε στις εισαγωγικές επιχειρήσεις και τα super 

markets καθώς και στο δείπνο με το live cooking show  

 

TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ της Περιφέρειας (3 άτομα) και των 

συνεργατών του αναδόχου (14.000€ πλέον ΦΠΑ):  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Άφιξη στο Παρίσι στις 12/10/2022 και αναχώρηση από Παρίσι στις 20/10/2021. Έγκαιρη 

κράτηση και έκδοση των voucher διαμονής (7 διανυκτερεύσεις) στην οικονομικότερη και ποιοτικότερη 

επιλογή μονόκλινων δωματίων με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με εξασφαλισμένη την καλύτερη δυνατή 

πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης. Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς ή ελλείψει αυτών με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) 

από το αεροδρόμιο της χώρας προορισμού προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. Μεταφορά με μισθωμένο 

αυτοκίνητο (taxi) προς τον εκθεσιακό χώρο σε περίπτωση που ο πλησιέστερος σταθμός μετρό απέχει 

περισσότερο από 200m από το ξενοδοχείο. Αγορά εισιτηρίων εφόσον γίνει χρήση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς για την μετάβαση στον εκθεσιακό χώρο. Δυνατότητα αλλαγής και εξασφάλισης ξενοδοχείου σε 
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περίπτωση ανωτέρας βίας ή απρόσμενων συνθηκών. Κάλυψη εφόσον απαιτηθεί, της εγγύησης του 

ξενοδοχείου. Έκδοση καρτών εισόδου (badges) στην έκθεση τουλάχιστον για τα μέλη της αντιπροσωπείας και 

για τους συνεργάτες του αναδόχου. Κάλυψη κόστους (π.χ. των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού ή ότι άλλο 

απαιτηθεί) για την μεταφορά προς και από το Παρίσι, την είσοδο στην έκθεση καθώς και του κόστους σε 

περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω μέρες διαμονής λόγω περιορισμού –καραντίνας ως μέτρου περιορισμού 

διασποράς του κορωνοϊού. Παροχή πληροφοριών για τις τοπικές μετακινήσεις και την εστίαση. Όλα τα 

ανωτέρω αφορούν στα μέλη της τριμελούς αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για οκτώ ημέρες καθώς και για 

τους συνεργάτες του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα αναζητηθούν από τυχόν συνεργασίες 

της Περιφέρειας για όσες μέρες απαιτηθούν για την υλοποίηση των δράσεων.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (1.000€ πλέον ΦΠΑ)  

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση SIAL PARIS 

και των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις ημέρες της έκθεσης. Παράδοση τουλάχιστον 50 

φωτογραφιών υψηλής ποιότητας με δυνατότητα άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης (χρήση σε δημοσιεύσεις). Παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου (θεματικά 

και ημερολογιακά) εντός δύο εβδομάδων μετά το πέρας της έκθεσης. (1.000 € πλέον Φ.Π.Α.) 

 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   ( 700 πλέον ΦΠΑ) 

β) Τη δημιουργία 2 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς προσανατολισμούς 

(οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων από 0.70μ έως 1.50μ (μ) 

x 0.43 έως 2.00μ (υ). Το παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των παρακάτω μορφών 

CORELDRAW 17 ή PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να υποστηρίζει 

εκτυπώσεις τουλάχιστον 100dpi. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί ανά μακέτα. Η χρήση τους προορίζεται για 

την έκθεση SIAL PARIS (700 € πλέον Φ.Π.Α.) 

 

10) ECO LIFE SCANDINAVIA & NORDIC ORGANIC FOOD (14-15 Νοεμβρίου 2022) Μάλμο/Σουηδία 

(18.000 € πλέον Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - αναλώσιμα (3.000 € πλέον Φ.Π.Α.):  

 6 φιάλες εμφιαλωμένο νερό 1.5 lt, 50 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml, 

 36 φιάλες 750ml λευκού οίνου ποικιλίας Σαββατιανό (όχι ρετσίνα) παραγόμενο από οινοποιεία της 

Αττικής. 

 100 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν 

πολυεστέρα) πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά 

σε πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η 

μεταφορά του εντός του usb stick είναι ευθύνη του αναδόχου.. 

 3 Δώρα εθιμοτυπίας. Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα περιλαμβάνει 

επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην έκθεση ECO LIFE 

SCANDINAVIA. Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” προϊόντων που 
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θα δοθεί ως δώρο εθιμοτυπίας. Επιπλέον η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων στη Σουηδία είναι 

ευθύνη-υποχρέωση του Αναδόχου. 

 Μεταφορά προωθητικού υλικού και αναλωσίμων .Η ενέργεια περιλαμβάνει τη μεταφορά των 

παραπάνω, στον εκθεσιακό χώρο. Επιπλέον παραλαβή υλικού (50 πάνινες τσάντες και έντυπα από τα 

γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής). Στο κόστος περιλαμβάνεται ο 

εκτελωνισμός όπου απαιτείται 

 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  στην έκθεση ECO LIFE SCANDINAVIA (3.000 

€ πλέον ΦΠΑ):  

α) Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο τους, 

μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομή παρουσίαση των εκθετών που συμμετέχουν στην έκθεση. Οι 

παρούσες ενέργειες θα αποδεικνύονται με την κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής 

των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

β) Εξασφάλιση 2 προσκλήσεων εισόδου για ιδιαίτερους επισκέπτες της Περιφέρειας Αττικής 

γ) Ενοικίαση οθόνης 50 ιντσών και laptop με σύνδεση στο διαδίκτυο για την προβολή των videos της 

Περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό του 

περιπτέρου  

δ) Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από σουηδικά και αγγλικά στα ελληνικά τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, 

θα στελεχώνει περίπτερο της Περιφέρειας και θα είναι διαθέσιμος εφόσον παραστεί ανάγκη στο drinks 

reception και το VIP lounge κατά την υποδοχή του κοινού. Επίσης θα παράσχει τις υπηρεσίες του κατά τη 

διάρκεια του δείπνου εργασίας.  

TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ της Περιφέρειας (3 άτομα) και των 

συνεργατών του αναδόχου (9.000€ πλέον ΦΠΑ):  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Άφιξη στο Μάλμο στις 12/11/2022 και αναχώρηση στις 16/11//2022. Έγκαιρη κράτηση και 

έκδοση των voucher διαμονής (4 διανυκτερεύσεις) στην οικονομικότερη και ποιοτικότερη επιλογή 

μονόκλινων δωματίων με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με εξασφαλισμένη την καλύτερη δυνατή 

πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης. Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς ή ελλείψει αυτών με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) 

από το αεροδρόμιο της χώρας προορισμού προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. Μεταφορά με μισθωμένο 

αυτοκίνητο (taxi) προς τον εκθεσιακό χώρο εφόσον ο πλησιέστερος σταθμός μετρό απέχει περισσότερο από 

200m από το ξενοδοχείο. Αγορά εισιτηρίων εφόσον γίνει χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς για την 

μετάβαση στον εκθεσιακό χώρο. Δυνατότητα αλλαγής και εξασφάλισης ξενοδοχείου σε περίπτωση ανωτέρας 

βίας ή απρόσμενων συνθηκών. Κάλυψη εφόσον απαιτηθεί, της εγγύησης του ξενοδοχείου. Έκδοση καρτών 

εισόδου (badges) στην έκθεση τουλάχιστον για τα μέλη της αντιπροσωπείας και για τους συνεργάτες του 
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αναδόχου. Κάλυψη κόστους (π.χ. των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού ή ότι άλλο απαιτηθεί) για την μεταφορά 

προς και από το Μάλμο, την είσοδο στην έκθεση καθώς και του κόστους σε περίπτωση που χρειαστούν 

παραπάνω μέρες διαμονής λόγω περιορισμού –καραντίνας ως μέτρου περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού. 

Παροχή πληροφοριών για τις τοπικές μετακινήσεις και την εστίαση. Όλα τα ανωτέρω αφορούν στα μέλη της 

τριμελούς αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για οκτώ ημέρες καθώς και για τους συνεργάτες του αναδόχου.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (3.000 πλέον ΦΠΑ)  

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση ECO LIFE 

SCANDINAVIA και των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις ημέρες της έκθεσης. Δυνατότητα 

άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη διάρκεια της έκθεσης (χρήση σε δημοσιεύσεις) και 

παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου (θεματικά και ημερολογιακά) εντός δύο εβδομάδων μετά το 

πέρας της έκθεσης. (1.000 € πλέον ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (2.000 € πλέον ΦΠΑ) 

β) Τη δημιουργία 2 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς προσανατολισμούς 

(οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων από 0.70μ έως 1.50μ (μ) 

x 0.43 έως 2.00μ (υ). Εάν απαιτηθεί θα γίνει εκτύπωση μίας εξ αυτών σε αυτοκόλλητο βινυλίου. Το 

παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των παρακάτω μορφών CORELDRAW 17 ή 

PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να υποστηρίζει εκτυπώσεις τουλάχιστον 

100dpi. Η χρήση τους προορίζεται για το περίπτερο της ECO LIFE Scandinavia. Σχεδίαση 1ή (2) roll up 

banner 150 (80)cm x 200cm, ψηφιακή εκτύπωση σε μουσαμά pvc ή πολυπροπυλένιο, τετραχρωμία 1 όψη, με 

επιδαπέδιο stand αλουμινίου εσωτερικού χώρου και θήκη μεταφοράς. (2.000 € πλέον ΦΠΑ) 

 

11) FOOD AND LIFE (Αρχές Δεκεμβρίου) Μόναχο/Γερμανία (53.900 € πλέον Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   (3.900 € πλέον Φ.Π.Α.):  

α) Αναλώσιμα: 12 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 50 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml 

β) 20 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν 

πολυεστέρα) πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά σε 

πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η μεταφορά 

του εντός του usb stick είναι ευθύνη του αναδόχου. 

γ) 3 δώρα εθιμοτυπίας. Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα περιλαμβάνει 

επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην έκθεση FOOD AND LIFE. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” προϊόντων που θα δοθεί ως δώρο 

εθιμοτυπίας. Επιπλέον η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων στο Παρίσι είναι ευθύνη-υποχρέωση του 

Αναδόχου 

δ) Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Media kit που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
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40 folders, Α4 τύπου συνεδρίου, διαστάσεων 23cm x 32cm (κλειστό), εκτύπωση σε 4χρωμία, χαρτί 300γρ 

velvet, πλαστικοποίηση και τσέπη με ράχη, 40 στυλό και 40 μπλοκ σημειώσεων τουλάχιστον 50 φύλλων 

που θα φέρουν έγχρωμό- εκτυπωμένο το logo Attica. Συγγραφή- δημιουργία ενημερωτικού εντύπου για 

την γαστρονομία και τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Αττικής 3πτυχο, διαστάσεων 20Χ20, 40 usb stick 

(16 GB) με πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της συμπεριλαμβανομένου 

του ανωτέρω εντύπου  

ε) Μεταφορά προωθητικού υλικού και αναλωσίμων  

Η ενέργεια περιλαμβάνει τη μεταφορά των παραπάνω, στον εκθεσιακό χώρο και στο χώρο του θεματικού 

δείπνου. Επιπλέον παραλαβή υλικού (125 πάνινες τσάντες και έντυπα από τα γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής).  

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   

Επισκέψεις σε μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες, χονδρεμπόρους, super markets : (12.000 € πλέον ΦΠΑ)  

Πραγματοποίηση ενημερωτικών-εκπαιδευτικών επισκέψεων σε μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες ή/και 

χονδρεμπόρους ή/και Super-Markets της αγοράς. Σε κάθε επίσκεψη θα συμμετάσχουν επιχειρήσεις του 

αγροδιατροφικού τομέα που συμμετέχουν στην έκθεση FOOD AND LIFE μαζί με στελέχη της Περιφέρειας 

Αττικής. Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, τις 

συνθήκες, τις εμπορικές πολιτικές, την τοποθέτηση προϊόντων και τις ευκαιρίες που ενδεχομένως προκύπτουν 

στην αγορά αναφοράς. Θα γίνουν επισκέψεις σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εισαγωγικές επιχειρήσεις και σε 

τουλάχιστον μία (1) αλυσίδα Super-Markets της Γερμανίας στις οποίες οι υπεύθυνοι προμηθειών (purchasing 

manager) θα παρουσιάσουν την τοπική αγορά. Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν, ενδεικτικά, σε αλυσίδες 

Σ/Μ της Γερμανίας με σημαντική παρουσία στην εγχώρια αγορά. Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με 

εταιρεία/γραφείο δημοσίων σχέσεων που εξειδικεύεται στην διοργάνωση προωθητικών δράσεων 

αγροδιατροφικών προϊόντων στην συγκεκριμένη αγορά-στόχο.  

Υποχρεώσεις – Παραδοτέα Αναδόχου: 

 Σχεδιασμός προγράμματος επισκέψεων με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής 

Πολιτικής. τουλάχιστον είκοσι μέρες πριν. Επιλογή κατάλληλων ωρών και ημερομηνιών που να 

λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς την παρουσία της Περ. Αττικής στη Διεθνή Έκθεση. Το 

πρόγραμμα των επισκέψεων θα διαρκέσει μία ημέρα. Αναλυτική περιγραφή των επισκεπτόμενων 

επιχειρήσεων (ονοματεπώνυμο υπευθύνου, στοιχεία επικοινωνίας του, αντικείμενο δραστηριότητας 

της επιχείρησης) 

 Συνεργασία με τοπικό γραφείο δημοσίων σχέσεων για την εξασφάλιση των επισκέψεων σε μεγάλες 

εισαγωγικές επιχειρήσεις και σε αλυσίδες Σ/Μ. 

 Εξασφάλιση μεταφοράς (mini Van) από και προς τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα S/Μ στις 

οποίες θα γίνουν επισκέψεις. 

 Παρουσίαση της Περιφέρειας Αττικής και του αγροδιατροφικού της τομέα στις επιχειρήσεις στις 

οποίες θα γίνουν οι επισκέψεις. 
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 Πιστοποιητικό υλοποίησης των επισκέψεων από το φορέα διοργάνωσης/ή από τις επιχειρήσεις στις 

οποίες πραγματοποιήθηκαν οι επισκέψεις. 

 Σύνταξη και παράδοση αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων για κάθε επίσκεψη στα ελληνικά. 

 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  : Θεματικό Δείπνο με live cooking show (40 

ατόμων) (22.000 € πλέον ΦΠΑ):  

Σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή (συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης) ενός θεματικού 

δείπνου – live cooking show με σκοπό την προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων της Αττικής και την 

παράλληλη προώθηση της ελληνικής κουζίνας και γαστρονομίας. 

Το θεματικό δείπνο θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα ελληνικού εστιατορίου στο 

Μόναχο και θα συμμετέχει ένας τουλάχιστον Έλληνας σεφ, ενδεχομένως με έδρα στην Γερμανία ή 

λαμβάνοντας υπ’ όψη πιθανές συνεργασίες της Περιφέρειας Αττικής με φορείς του κλάδου. Κατά τη διάρκεια 

του, θα γίνει ζωντανή επίδειξη της παρασκευής πιάτων και της εκτέλεσης συνταγών της αραβικής κουζίνας με 

τη χρήση πρώτων υλών που παράγονται στην Περιφέρεια Αττικής (ενδεικτικά: σύκα, ξηροί καρποί, μέλι, 

λάδι, φρούτα, λαχανικά κ.α. καθώς και προϊόντων των εκθετών της FOOD AND LIFE εφόσον το επιθυμούν ). 

Στο θεματικό δείπνο θα συμμετάσχουν έως 40 άτομα (συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσωπείας της Περ. 

Αττικής) από τις ακόλουθες ομάδες-στόχο: 

 Εκπρόσωποι εισαγωγικών εταιρειών - Εισαγωγείς/Διανομείς 

 Επαγγελματίες HORECA 

 Σεφ 

 Διαμορφωτές γνώμης (media, δημοσιογράφοι, food bloggers κ.α.) 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει τις καταλληλότερες μέρες και ώρες διεξαγωγής και την χρονική διάρκεια 

της δράσης προκειμένου να είναι συμβατή με τις τοπικές γαστρονομικές, κοινωνικές και θρησκευτικές 

συνήθειες και συνθήκες/κανόνες. 

Στόχος της δράσης, πέρα από την ανάδειξη της αττικής γαστρονομίας και των εξαιρετικών αγροδιατροφικών 

προϊόντων της Περ. Αττικής είναι και η ανάπτυξη και καλλιέργεια επαφών / δημοσίων σχέσεων με το ευρύ 

κοινό και εκπροσώπους του κλάδου των Τροφίμων. 

Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με εταιρεία/γραφείο δημοσίων σχέσεων που εξειδικεύεται στην διοργάνωση 

προωθητικών δράσεων αγροδιατροφικών προϊόντων στη συγκεκριμένη αγορά-στόχο. 

Υποχρεώσεις – Παραδοτέα Αναδόχου: 

 Ενοικίαση χώρου-αίθουσας χωρητικότητας έως 40 ατόμων, σε ελληνικό εστιατόριο που θα υπηρετεί 

την σύγχρονη – υψηλού επιπέδου ελληνική γαστρονομία και θα πληροί υψηλούς όρους ποιότητας 

(κουζίνα, μενού, λίστα κρασιών, αισθητική σάλας). Το εστιατόριο πρέπει να λαμβάνει υψηλή 

βαθμολογία σε δημοφιλείς εφαρμογές αξιολόγησης (π.χ. Tripadvisor).  

 Εξασφάλιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού (οθόνη, προτζέκτορας, Laptop, ηχεία, μικρόφωνα κλπ.) 
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 Ειδική διαμόρφωση κουζίνας (πτυσσόμενη ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ballroom ή 

διοργάνωση της δράσης σε open plan kitchen του ξενοδοχείου ή του εστιατορίου που θα επιλεγεί) και 

του συνόλου του εξοπλισμού (μαγειρικά σκεύη κλπ.) που θα απαιτηθεί για την παρασκευή των 

συνταγών 

 Προμήθεια όλων των αναγκαίων πρώτων υλών (πρώτες ύλες από παραγωγούς της Περ. Αττικής) για 

την παρασκευή των γευμάτων, κατόπιν των σχετικών υποδείξεων των σεφ. Μεταφορά τους στη 

Γερμανία (ευθύνη του αναδόχου αποτελεί η επιτυχής διεκπεραίωση όλων των εργασιών 

εκτελωνισμού των προϊόντων κι έγκαιρης άφιξης/παραλαβής τους στη Γερμανία). 

 Εξασφάλιση υπηρεσιών σίτισης (από τα γεύματα που θα παρασκευαστούν) για τους περίπου 40 

συμμετέχοντες στο θεματικό δείπνο. 

 Γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης – τουλάχιστον από 2 άτομα 

 Κατάρτιση λίστας προσκεκλημένων στο θεματικό δείπνο με κοινοποίηση της τουλάχιστον είκοσι 

μέρες πριν στη Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής. 

  Συνεργασία με γραφείο δημοσίων σχέσεων που δραστηριοποιείται στη Γερμανία για την εξασφάλιση 

των κατάλληλων προσκεκλημένων. 

 Σχεδιασμός και αποστολή προσκλήσεων στους υποψήφιους συμμετέχοντες στο δείπνο. 

 Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρο) για όλους τους καλεσμένους που θα 

περιλαμβάνει προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην 

έκθεση FOOD & LIFE. Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το καλάθι των προϊόντων που 

θα δοθεί ως δώρο εθιμοτυπίας στους καλεσμένους. Επιπλέον η μεταφορά των προϊόντων που θα περιέχει 

το καλάθι στα Γερμανία είναι ευθύνη-υποχρέωση του Αναδόχου. 

 Σχεδιασμός και εκτύπωση 2 Roll Up Banner διαστάσεων 200x80 cm με επιδαπέδιο stand αλουμινίου 

εσωτερικού χώρου και θήκη μεταφοράς, ψηφιακή εκτύπωση σε μουσαμά τετραχρωμία 1 όψη. 

 Εύρεση των κατάλληλων παρουσιαστών-σεφ. 

 Κατάρτιση λίστας και καταγραφή όλων των συμμετεχόντων στο θεματικό δείπνο. Πρόνοια για την 

τήρηση όλων των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

 Φωτογραφική κάλυψη και βίντεο (μονταρισμένο) του θεματικού δείπνου τηρώντας τις αρχές του 

GDPR. Παράδοση τουλάχιστον 100 φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και 1 βίντεο με το σύνολο της 

εκδήλωσης κι ένα ακόμα βίντεο διάρκειας 2’ (σύνοψη) με τα σημαντικότερα αποσπάσματα-στιγμές. 

 Πιστοποιητικό υλοποίησης των επισκέψεων από το φορέα διοργάνωσης/ή από το 

ξενοδοχείο/εστιατόριο που θα πραγματοποιηθεί το θεματικό δείπνο. 

 Σύνταξη και παράδοση αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων της δράσης στα ελληνικά. 
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TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ : στην έκθεση FOOD AND LIFE (2.300 € πλέον 

ΦΠΑ):  

 Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο 

τους, μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομή παρουσίαση των εκθετών που συμμετέχουν στην 

έκθεση. 

 Ενέργειες δημοσιότητας των εκδηλώσεων (επιχειρηματικών επισκέψεων, θεματικού δείπνου με live 

cooking show) με την μορφή Δελτίων Τύπου στον ελληνικό και γερμανικό Τύπο πριν τις δράσεις και 

κατόπιν αυτών 

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη προβολή (επιχειρηματικών επισκέψεων, θεματικού δείπνου 

με live cooking show) στα social media της Περ. Αττικής (προετοιμασία, επεξεργασία και ανάρτηση 

τουλάχιστον 4 posts, στα ελληνικά και τα αγγλικά για την κάθε εκδήλωση). 

Οι παρούσες ενέργειες θα αποδεικνύονται με την κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής 

Πολιτικής των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

 Ενοικίαση οθόνης 50 ιντσών και laptop με σύνδεση στο διαδίκτυο για την προβολή των videos της 

Περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό του 

περιπτέρου. 

 Παροχή διερμηνείας: Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από ελληνικά σε γερμανικά και αντίστροφα τις 

ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, στελεχώνοντας το χώρο πληροφόρησης της Περιφέρειας. Επίσης θα 

παράσχει τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε στις εισαγωγικές επιχειρήσεις και τα super 

markets καθώς και στο δείπνο με το live cooking show  

TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  : της Περιφέρειας (3 άτομα) και των 

συνεργατών του αναδόχου (12.000€ πλέον ΦΠΑ):  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Οι ακριβείς ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης στο Μόναχο θα κοινοποιηθούν στον ανάδοχο 

όταν η έκθεση δημοσιοποιήσει τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής. Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των 

voucher διαμονής (7 διανυκτερεύσεις) στην οικονομικότερη και ποιοτικότερη επιλογή μονόκλινων δωματίων 

με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με εξασφαλισμένη την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο χώρο της 

έκθεσης. Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή ελλείψει 

αυτών με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) από το αεροδρόμιο της 

χώρας προορισμού προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) προς τον 

εκθεσιακό χώρο σε περίπτωση που ο πλησιέστερος σταθμός μετρό απέχει περισσότερο από 200m από το 

ξενοδοχείο. Αγορά εισιτηρίων εφόσον γίνει χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς για την μετάβαση στον 

εκθεσιακό χώρο. Δυνατότητα αλλαγής και εξασφάλισης ξενοδοχείου σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή 

απρόσμενων συνθηκών. Κάλυψη εφόσον απαιτηθεί, της εγγύησης του ξενοδοχείου. Έκδοση καρτών εισόδου 

(badges) στην έκθεση τουλάχιστον για τα μέλη της αντιπροσωπείας και για τους συνεργάτες του αναδόχου. 

Κάλυψη κόστους (π.χ. των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού ή ότι άλλο απαιτηθεί) για την μεταφορά προς και από 
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τη Γερμανία, την είσοδο στην έκθεση καθώς και του κόστους σε περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω μέρες 

διαμονής λόγω περιορισμού –καραντίνας ως μέτρου περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού. Παροχή 

πληροφοριών για τις τοπικές μετακινήσεις και την εστίαση. Όλα τα ανωτέρω αφορούν στα μέλη της 

τριμελούς αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για οκτώ ημέρες καθώς και για τους συνεργάτες του αναδόχου 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα αναζητηθούν από τυχόν συνεργασίες της Περιφέρειας για όσες μέρες 

απαιτηθούν για την υλοποίηση των δράσεων.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  (1.000€ πλέον ΦΠΑ)  

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση FOOD AND 

LIFE και των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις ημέρες της έκθεσης. Παράδοση τουλάχιστον 

50 φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και 1 βίντεο τουλάχιστον διάρκειας 2’ με τα σημαντικότερα 

αποσπάσματα-στιγμές για κάθε επίσκεψη στις εισαγωγικές επιχειρήσεις- χονδρεμπόρους-super markers. 

(1.000€ πλέον ΦΠΑ) 

Δυνατότητα άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη διάρκεια της έκθεσης (χρήση σε 

δημοσιεύσεις) και παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου (θεματικά και ημερολογιακά) εντός δύο 

εβδομάδων μετά το πέρας της έκθεσης. 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   (700€ πλέον ΦΠΑ) 

β) Τη δημιουργία 2 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς προσανατολισμούς 

(οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων από 0.70μ έως 1.50μ (μ) 

x 0.43 έως 2.00μ (υ). Το παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των παρακάτω μορφών 

CORELDRAW 17 ή PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να υποστηρίζει 

εκτυπώσεις τουλάχιστον 100dpi. Η χρήση τους προορίζεται για την έκθεση FOOD AND LIFE (700€ πλέον 

ΦΠΑ) 

12) TMHMA 5 : Δημιουργία Λογαριασμών στα social media (19.200 € πλέον Φ.Π.Α.) 

Με δεδομένη την απήχηση που έχει σήμερα η χρήση των social media προτείνεται η δημιουργία 

λογαριασμών-σελίδων στο Facebook και στο Instagram μέσω των οποίων θα ενημερώνεται καλύτερα το ευρύ 

κοινό για τις δράσεις προβολής του αγροδιατροφικού τομέα της Αττικής που λαμβάνουν χώρα σε ετήσια 

βάση. Ταυτόχρονα θα αποτελούν και ένα εργαλείο αλληλεπίδρασης με τις επιχειρήσεις της Αττικής που είτε 

συμμετέχουν στις δράσεις ως εκθέτες είτε εν δυνάμει θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν σε αυτές 

12.1. Δημιουργία social media accounts pages  

Δημιουργία (set up) σελίδων σε Facebook και Instagram δεδομένων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που 

παρέχουν για την επίτευξη των στόχων προβολής των αγροδιατροφικών προιόντων που έχει θέσει η 

Περιφέρεια Αττικής. 

Η δημιουργία των σελίδων περιλαμβάνει την πρόταση και επιλογή κατάλληλου ονόματος, φωτογραφίας 

προφίλ και εξωφύλλου καθώς και κειμένου about με βάση την στρατηγική προβολής του αγροδιατροφικού 

τομέα της Περιφέρειας Αττικής. 

Στόχο αποτελεί η ομοιόμορφη και branded εικόνα στα social media. 
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Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το στήσιμο των social media accounts-pages που 

απαιτούνται από το facebook και το Instagram (π.χ. πιστοποίηση σελίδων) 

12.2. Διαχείριση, δημιουργία και ανάρτηση περιεχομένου 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η παραγωγή πρωτότυπου ποιοτικού περιεχομένου, στην τελική του μορφή 

(δηλαδή έτοιμο για ανάρτηση) που θα προκαλεί το ενδιαφέρον του χρήστη. Πιο συγκεκριμένα επιλογή και 

κατάλληλη επεξεργασία φωτογραφιών, βίντεο, infographics κλπ., ανάπτυξη κειμένων αναρτήσεων, 

δημιουργία προγράμματος αναρτήσεων, προγραμματισμός αναρτήσεων  και πραγματοποίηση των 

αναρτήσεων. 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι επίσης να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για προβολή δράσεων μέσω 

live streaming, όποτε ζητηθεί, εξασφαλίζοντας τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας δικτύου και του σχετικού 

επαγγελματικού εξοπλισμού (π.χ. κάμερα/ες, μικροφωνική εγκατάσταση)  

Το σύνολο του παραγόμενου περιεχομένου θα παραδίδεται εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση πριν από κάθε 

ανάρτηση, στην Αναθέτουσα Αρχή για την λήψη έγκρισης ανάρτησης του. 

Τα πνευματικά δικαιώματα για το σύνολο του παραγόμενου περιεχομένου (φωτογραφίες, infographics κλπ) 

θα μεταβιβαστούν στην Αναθέτουσα Αρχή. 

12.2.1 Δημιουργία περιεχομένου 

Για τις ανάγκες της δράσης θα δημιουργηθεί πρωτότυπο περιεχόμενο όπως φωτογραφίες, βίντεο, infographics 

κλπ.  

 Φωτογραφίες 

Ο ανάδοχος θα παράξει τουλάχιστον 80 φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή, υψηλής, μεσαίας και χαμηλής 

ανάλυσης με θέματα τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Περιφέρειας Αττικής, τον τόπο παραγωγής, την 

παραγωγική διαδικασία κλπ. 

Το φωτογραφικό υλικό θα είναι επίκαιρο, τεχνικά και αισθητικά άρτιο, δεν θα έχει χρησιμοποιηθεί από 

άλλο φορέα και θα καλύπτει επαρκώς όλες τις θεματικές ενότητες. Για τη λήψη των φωτογραφιών θα 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλος επαγγελματικός εξοπλισμός προκειμένου η ποιότητα να είναι επιπέδου 4Κ. 

Πριν την παράδοση του υλικού θα γίνει κατάλληλη επεξεργασία των φωτογραφιών και ταξινόμηση σε 

φακέλους καθώς και μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων χρήσης του. 

Εναλλακτικά και επικουρικά, σε περίπτωση που δε δημιουργήσει πρωτότυπο περιεχόμενο, ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να αγοράσει τα πνευματικά δικαιώματα φωτογραφιών τα οποία και θα παραχωρήσει για χρήση 

στην Περιφέρεια Αττικής. 

Περιεχόμενο  

Το περιεχόμενο των αναρτήσεων θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 Προβολή/παρουσίαση των αγροδιατροφικών προϊόντων, της παραγωγικής διαδικασίας και των 

εγκαταστάσεων παραγωγής επιχειρήσεων της Περ. Αττικής. 

 Προβολή/παρουσίαση των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων της περιοχής  
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 Προβολή/παρουσίαση των εκδηλώσεων αγροδιατροφής στις οποίες συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής 

όπως αγροδιατροφικές εκθέσεις, masterclasses, επιχειρηματικά δείπνα, εκδηλώσεις κλπ. (με ενημέρωση 

του κοινού για την επικείμενη εκδήλωση, αναρτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της και απολογιστικές 

αναρτήσεις με το πέρας της εκδήλωσης) 

Είδος Αναρτήσεων 

Οι αναρτήσεις θα έχουν την μορφή φωτογραφιών, σύντομων βίντεο ή live streaming,  infographics, 

εκδηλώσεων (events) τα οποία θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο κείμενο όπου αυτό είναι απαραίτητο και 

απαιτηθεί. 

Συχνότητα Αναρτήσεων 

Ο ανάδοχος καλείται να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 αναρτήσεις κατά τη διάρκεια του έτους. 

Γλώσσα Αναρτήσεων 

Οι αναρτήσεις θα γίνονται σε ελληνικά και αγγλικά. 

12.2.2 Διαχείριση περιεχομένου 

Ανάρτηση δημοσιεύσεων βάσει χρονοδιαγράμματος, αύξηση της βάσης ακολούθων (followers), 

αλληλεπίδραση με το κοινό, διαχείριση ερωτήσεων & παραπόνων κλπ. 

12.3 Διαφήμιση - Προωθητικές ενέργειες 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η δημιουργία στοχευμένων προωθητικών ενεργειών  (προώθηση 

δημοσιεύσεων, διαφήμιση) μέσω των social media accounts-pages σύμφωνα με τους διαφημιστικούς στόχους 

που θα καθοριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία. 

12.4 Στατιστικά και εκθέσεις αναφοράς 

Μηνιαία στατιστική αναφορά που θα περιλαμβάνει δείκτες μέτρησης όπως Number of posts, likes, shares, 

comments, fan reach, organic/paid reach, impressions, post clicks, top posts κλπ για την πορεία των Μέσων 

Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook & Instagram) της κάθε επιμέρους σελίδας προώθησης των 

αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Αττικής. 

12.5 Διαχείριση Σελίδων 

Τον ρόλο του διαχειριστή (administrator) των σελίδων, εκτός από τον Ανάδοχο, πρέπει να έχουν και 

υπάλληλοι που θα οριστούν από το Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης της Αυτοτελούς 

Διεύθυνσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

διαχειρίζονται την πρόσβαση και τους ρόλους στους λογαριασμούς – σελίδες. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Για του σύνολο των δράσεων ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πιστή 

τήρηση των υγειονομικών κανόνων και πρωτοκόλλων όπως αυτά ορίζονται από την ελληνική και 

κοινοτική νομοθεσία αλλά και τη νομοθεσία των χωρών στις οποίες θα γίνουν οι δράσεις. 

2. Όπου προβλέπονται φωτογραφικές λήψεις και video να γίνονται βάσει των αρχών του GDPR. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Σ. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) σε μορφή .pdf, όπως αυτό έχει οριστεί από την Περιφέρεια Αττικής, 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και τη διακήρυξη.  

Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), οι 
οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από την Περιφέρεια Αττικής 
επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία Promitheus ESDPint. 

Για τη συμπλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) οι οικονομικοί φορείς θα 
εισάγουν στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESDPint μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
www.promitheus.gov.gr το αρχείο espd-request.xml, το οποίο είναι αναρτημένο στο πεδίο του παρόντος 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και θα το συμπληρώσουν. 

Μόλις το συμπληρώσουν, θα επιλέξουν εκτύπωση σε μορφή pdf (από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή θα 
επιλέξουν pdf) και θα το αποθηκεύσουν τοπικά στον υπολογιστή τους. 

Το έγγραφο αυτό σε μορφή pdf θα πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά από τους οικονομικούς φορείς και στη 
συνέχεια να αναρτηθεί στην προσφορά τους στο χώρο του υπόψη συστημικού διαγωνισμού του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

  
 ΠΟΣΟ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 
ΤΜΗΜΑ 1 
Προωθητικ

ό υλικό 

ΤΜΗΜΑ 2 
Προώθηση 
συμμετοχής 

Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 3 
Οργάνωση 

ταξιδιού 

ΤΜΗΜΑ 4 
Λοιπά έξοδα 

ΤΜΗΜΑ 5 
Social Media 

  χ χ   χ 1/ 8 ΕΞΠΟΤΡΟΦ 

4-6/2/2022 
      

   X χ   χ 2/ FOODEXPO 

12-14/3/2022       

         X 3/PROWEIN 

27-29/3/2019       

         X 4/ALIMENTARIA 

4-7/4/2022       

         Χ 5. ΗΝΩΜ.ΒΑΣΙΛ. 

4-30/4/2022       

   X X   X 6/ BIOFESTIVAL 

6-8/5/2022       

         X 7/SUMMER F.FOOD 

6-7-2022       

         X 8/SIAL M.EAST 

09/2022       

         X 9/SIAL PARIS 

14-19/10/2022       

         X 10/ECO LIFE SCAN. 

14-15/11/2022       

         Χ 11/FOOD &LIFE 

12Ος 2022       

 X X X X   12/SOCIAL MEDIA 

      

       

ΠΡΟ ΦΠΑ 

 

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………… 

Κατάστημα ………………………… 

(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                                 Ημερομηνία έκδοσης…….. 

   ΕΥΡΩ  ……………………….. 

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.………… ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ……………. (ολογράφως και αριθμητικώς) 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα  δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …...................... 
υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική διεύθυνση) ………………………………….………… 
Ταχυδρομική Δ/νση  ………………………………………. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο Ανοικτό 
Διαγωνισμό για την «υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων του 
αγροτοδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022», Διακήρυξη αρ 17/2021. 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι 
νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………… 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

       

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………… 

Κατάστημα ………………………… 

(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                                 Ημερομηνία έκδοσης…….. 

   ΕΥΡΩ  ……………………….. 

 

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ……………ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ……………. (ολογράφως και 
αριθμητικώς) 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …...................... 
υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική διεύθυνση) ………………………………….………… 
Ταχυδρομική Δ/νση ………………………………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ΄αρ. ….. Σύμβασης για 
την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων του 
αγροτοδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι 
νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………… 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

       

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης για το διάστημα που ορίζεται στη Σύμβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
«Υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων του 

αγροτοδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022» 

 

Στην Αθήνα σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι υπογράφοντες την παρούσα αφενός : 
 
1. το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17, Τ.Κ 11743, με Α.Φ.Μ. 
997875116 και Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης ΑΑΗΤ1007.909.0035, νομίμως 
εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)  και 
αφετέρου : 

2. Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος»)   

Σύμφωνα με :  

1. την υπ. αρ. ……  Διακήρυξη 

2. την με Α/Α Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Αττικής 

3. ’ αρ. …../……… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε στην εταιρεία 
«…………………………» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικoύ Ανοικτού Διαγωνισμού για την 
υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων του 
αγροτοδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022, Διακήρυξη 17/2021 και στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς, ήτοι € ……………… συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν τη 
σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών και η προμήθεια ειδών για την υλοποίηση 
του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης των προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:  
 
1) 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ (4-6 Φεβρουαρίου 2022), MEC (Παιανία)  

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ( 1700€ πλέον ΦΠΑ) 

α) Δημιουργία και εκτύπωση τριών αυτοκόλλητων 0.80μ (μ) x 1.20μ (υ) και έως 2.20μ (μ) x 1.20μ (υ) 

επικολλημένων σε kappamaount πάχους 10 mm που φέρουν μπουντούζια για τοποθέτηση. Το τρίτο θα 

επικολληθεί στο τοίχο του περιπτέρου με διαστάσεις 1.40 μ (μ) x 2.50μ (υ). Στο κόστος περιλαμβάνεται η 

μεταφορά στην έκθεση, η τοποθέτηση -επικόλληση καθώς και η επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής. Εναλλακτικά των ανωτέρω θα φτιαχτούν αυτοκόλλητα βινυλίου ίδιων 

διαστάσεων τα οποία θα επικολληθούν στις επιφάνειες του περιπτέρου. Η τελική επιλογή θα αποφασιστεί 
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από την αναθέτουσα αρχή σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη της έκθεσης και αφού υπάρξει 

συνεννόηση με το διοργανωτή για τις τεχνικά ενδεδειγμένες επιλογές 

β) Αναλώσιμα-κεράσματα: 12 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 100 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml, 2 

φιάλες 1.5 lt Coca Cola, 1 φιάλη 1.5 lt πορτοκαλάδας με ανθρακικό. Αγορά Α’ υλών για τη γαστρονομική 

παρουσίαση.  Στο κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά του προωθητικού υλικού και των αναλωσίμων στον 

εκθεσιακό χώρο.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ( 300 € πλέον ΦΠΑ) 

γ) Αγορά τριών φυτών και μίας σύνθεσης λουλουδιών για το στολισμό του περιπτέρου. Στο κόστος 

συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά τους στο εκθεσιακό χώρο και η επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής. (300 € πλέον Φ.Π.Α.) 

2) FOODEXPO-OENOTELIA (12-14 Μαρτίου 2022), Metropolitan Expo (αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος) ΤΜΗΜΑ 

1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

α) Σχεδίαση και εκτύπωση 2 roll up banners 150cm x 200cm και 85 cm x 200cm αντίστοιχα. Ψηφιακή 

εκτύπωση σε μουσαμά pvc ή πολυπροπυλένιο, τετραχρωμία 1 όψη, με επιδαπέδιο stand αλουμινίου 

εσωτερικού χώρου και θήκη μεταφοράς. 

β) Αναλώσιμα-κεράσματα: 12 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 100 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml, 2 

φιάλες 1.5 lt Coca Cola, 1 φιάλη 1.5 lt πορτοκαλάδας με ανθρακικό. Αγορά Α’ υλών για τη γαστρονομική 

παρουσίαση. Στο κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά του προωθητικού υλικού και των αναλωσίμων στον 

εκθεσιακό χώρο.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  

γ) Αγορά σύνθεσης λουλουδιών μήκους 2m για το στολισμό του περιπτέρου. Στο κόστος 

συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά τους στο εκθεσιακό χώρο  

3) PROWEIN (27-29 Μαρτίου 2022), Ντίσελντορφ/Γερμανία  

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  :  

α) Αναλώσιμα-κεράσματα για το χώρο του περιπτέρου: 6 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 50 χάρτινα 

ποτήρια των 200 ml,  

β) Σχεδιασμός, δημιουργία – αγορά 4 δώρων εθιμοτυπίας. Ο ανάδοχος οφείλει να προτείνει το «καλάθι» 

των αγροδιατροφικών προϊόντων που θα δοθούν ως δώρο και το οποίο θα είναι συμβατό ως συνοδευτικό 

των οίνων της Αττικής.  

γ) 50 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν πολυεστέρα) 

πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά σε πληροφοριακό 

υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η μεταφορά του υλικού εντός 

του usb stick είναι ευθύνη του αναδόχου. 





 

Σελίδα 91 

δ) Μεταφορά προωθητικού υλικού και αναλωσίμων  

Η ενέργεια περιλαμβάνει την ασφαλή συσκευασία και μεταφορά των παραπάνω. Επιπλέον παραλαβή 

υλικού (75 πάνινες τσάντες και έντυπα από τα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής). 

Περιλαμβάνονται έξοδα εκτελωνισμού εφόσον υφίστανται. 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   

α) Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο τους, 

μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομη παρουσίαση των εκθετών που συμμετέχουν στην έκθεση. Οι 

παρούσες ενέργειες θα αποδεικνύονται με την κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής 

των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

β) Εξασφάλιση 2 προσκλήσεων εισόδου για ιδιαίτερους επισκέπτες της Περιφέρειας Αττικής 

γ) Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από γερμανικά και αγγλικά στα ελληνικά τις ημέρες λειτουργίας της 

έκθεσης, θα στελεχώνει το χώρο πληροφόρησης της Περιφέρειας και θα είναι διαθέσιμος για τους εκθέτες 

εφόσον τον χρειαστούν  

TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ : (3 άτομα) της Περιφέρειας και 

συνεργατών του αναδόχου:  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Άφιξη στo Ντίσελντορφ στις 25/3/2022 και αναχώρηση από Ντίσελντορφ στις 30/3/2022. 

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των voucher διαμονής (5 διανυκτερεύσεις) στην οικονομικότερη και 

ποιοτικότερη επιλογή μονόκλινων δωματίων με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με εξασφαλισμένη την 

καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης. Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με 

τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή ελλείψει αυτών με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Μεταφορά με μισθωμένο 

αυτοκίνητο (taxi) από το αεροδρόμιο της χώρας προορισμού προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. 

Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) προς τον εκθεσιακό χώρο εφόσον ο πλησιέστερος σταθμός 

μετρό απέχει περισσότερο από 200m από το ξενοδοχείο. Αγορά εισιτηρίων εφόσον γίνει χρήση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς για την μετάβαση στον εκθεσιακό χώρο. Δυνατότητα αλλαγής και εξασφάλισης 

ξενοδοχείου σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή απρόσμενων συνθηκών. Κάλυψη εφόσον απαιτηθεί, της 

εγγύησης του ξενοδοχείου για την τριμελή αντιπροσωπεία. Έκδοση καρτών εισόδου (badges) στην έκθεση 

τουλάχιστον για τα μέλη της αντιπροσωπείας και για τους συνεργάτες του αναδόχου. Κάλυψη κόστους (π.χ. 

των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού ή ότι άλλο απαιτηθεί) για την μεταφορά προς και από το Ντίσελντορφ, την 

είσοδο στην έκθεση καθώς και του κόστους σε περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω μέρες διαμονής λόγω 

περιορισμού –καραντίνας ως μέτρου περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού. Παροχή πληροφοριών για τις 

τοπικές μετακινήσεις και την εστίαση. Όλα τα ανωτέρω αφορούν στα μέλη της τριμελούς αντιπροσωπείας 

της Περιφέρειας στους συνεργάτες του αναδόχου.  
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TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  (1.000€ πλέον ΦΠΑ)  

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση PROWEIN και 

των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις ημέρες της έκθεσης όπως και τη δράση στο θεματικό 

wine bar. Δυνατότητα άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη διάρκεια της έκθεσης (χρήση 

σε δημοσιεύσεις) και παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου (θεματικά και ημερολογιακά) εντός 

δύο εβδομάδων μετά το πέρας της έκθεσης. (1.000€ πλέον ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

β) Τη δημιουργία 2 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς προσανατολισμούς 

(οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων από 0.70μ έως 1.50μ 

(μ) x 0.43 έως 2.00μ (υ). Το παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των παρακάτω μορφών 

CORELDRAW 17 ή PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να υποστηρίζει εκτυπώσεις 

τουλάχιστον 100dpi. Η χρήση τους προορίζεται για την έκθεση PROWEIN (700€ πλέον ΦΠΑ) 

 

4) ALIMENTARIA (4-7 Απριλίου 2022), Βαρκελώνη/Ισπανία  

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  :  

α) Αναλώσιμα-κεράσματα: 12 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 100 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml 

β) 3 δώρα εθιμοτυπίας. Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα περιλαμβάνει 

επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην έκθεση ALIMENTARIA. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” προϊόντων που θα δοθεί ως δώρο 

εθιμοτυπίας.  

γ) 50 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν πολυεστέρα) 

πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά σε πληροφοριακό 

υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η μεταφορά του εντός του usb 

stick είναι ευθύνη του αναδόχου. 

δ) Ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά στον εκθεσιακό χώρο του προωθητικού υλικού (100 πάνινες τσάντες, 

έντυπα), των δώρων, των αναλωσίμων και των α υλών για τις παρασκευές εδεσμάτων. Παραλαβή του 

υλικού από τα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ   

Παρασκευή και κέρασμα εδεσμάτων  

Η Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα των τοπικών προϊόντων της και να 

αυξήσει την επισκεψιμότητα του περιπτέρου της, τις πρώτες τρεις ημέρες της έκθεσης (4,5,6/4) και επί μία 

ώρα τη φορά προγραμματίζει την παρασκευή εδεσμάτων εντός του περιπτέρου και κεράσματος τους στους 

επισκέπτες της έκθεσης. Στη χρονική διάρκεια αυτή δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος πριν και μετά τη δράση 
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και για την προεργασία και τον καθαρισμό- τακτοποίηση του χώρου. Η ευθύνη για την καθαριότητα του 

χώρου του περιπτέρου που σχετίζεται με την δράση είναι ευθύνη του αναδόχου. Τα εδέσματα που θα 

προετοιμάζονται θα είναι τύπου “finger food”. Για τη δημιουργία των κερασμάτων θα χρησιμοποιηθούν ως 

βάση τα προϊόντα των εκθετών και ά ύλες που παράγονται στην Περιφέρεια Αττικής (ενδεικτικά: σύκα, 

ξηροί καρποί, μέλι, λάδι, φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά 

Υποχρεώσεις αναδόχου: 

 Η οργάνωση και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων συντελεστών σε όλες της φάσεις της δράσης 

(προεργασία- υλοποίηση) 

 Εύρεση κατάλληλου σεφ και βοηθού του. Ο ανάδοχος δύναται να αξιοποιήσει τις συνεργασίες της 

Περιφέρειας (π.χ. Μνημόνιο συνεργασίας με το Chef’s Club Acropolis, στην περίπτωση αυτή η 

εργασία του σεφ παρέχεται αμισθί)  

 Εύρεση ατόμου για το σερβίρισμα των εδεσμάτων το οποίο θα φέρει ποδιά με σήμανση της 

Περιφέρειας Αττικής 

 Αγορά και μεταφορά ατομικών ειδών σερβιρίσματος εναρμονισμένων με την περιβαλλοντική 

νομοθεσία όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις. (η ποσότητα τους θα καθοριστεί σε συνεργασία 

με τον σεφ) 

 Αγορά και μεταφορά α υλών της Αττικής και των προϊόντων των εκθετών στο χώρο της έκθεσης. (η 

ποσότητα τους θα καθοριστεί σε συνεργασία με τον σεφ). Πρόβλεψη για αποθήκευση τους στο 

χώρο της έκθεσης  

 Παροχή στοιχειώδους εξοπλισμού κουζίνας για την παρασκευή των εδεσμάτων. Στον εξοπλισμό θα 

περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον δύο επαγωγικές εστίες και ότι άλλο υποδείξει ο σεφ σε 

συνεννόηση με τον διοργανωτή- κατασκευαστή του περιπτέρου ο οποίος γνωρίζει τις δυνατότητες 

του χώρου και τους περιορισμούς της έκθεσης. 

 Για την ομαλή οργάνωση της δράσης ο ανάδοχος σε συνεργασία με το σεφ οφείλει να ενημερώσει 

ένα μήνα πριν την Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής για τις συνταγές που θα εκτελέσει. 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ALIMENTARIA  :  

α) Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο τους, 

μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομή παρουσίαση των εκθετών που συμμετέχουν στην έκθεση. 

Ενέργειες δημοσιότητας της παρουσίας της Περιφέρειας στην έκθεση με την μορφή Δελτίου Τύπου σε 

ισπανική ιστοσελίδα του κλάδου των τροφίμων πριν την έναρξη της έκθεσης. Οι παρούσες ενέργειες θα 

αποδεικνύονται με την κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής των σχετικών 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

β) Εξασφάλιση 2 προσκλήσεων εισόδου για ιδιαίτερους επισκέπτες της Περιφέρειας Αττικής 
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γ) Ενοικίαση οθόνης 50 ιντσών και laptop με σύνδεση στο διαδίκτυο για την προβολή των videos της 

Περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό του 

περιπτέρου 

δ) Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από ισπανικά και αγγλικά στα ελληνικά και θα στελεχώνει το χώρο 

πληροφόρησης της Περιφέρειας. Επίσης θα είναι διαθέσιμος για τους εκθέτες εφόσον παραστεί ανάγκη. 

TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ της Περιφέρειας (3 άτομα) και των 

συνεργατών του αναδόχου:  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Άφιξη στη Βαρκελώνη στις 02/042022 και αναχώρηση από Βαρκελώνη στις 08/4/2022. Έγκαιρη 

κράτηση και έκδοση των voucher διαμονής (6 διανυκτερεύσεις) στην οικονομικότερη και ποιοτικότερη 

επιλογή μονόκλινων δωματίων με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με εξασφαλισμένη την καλύτερη 

δυνατή πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης. Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με τα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς ή ελλείψει αυτών με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Μεταφορά με μισθωμένο 

αυτοκίνητο (taxi) από το αεροδρόμιο της χώρας προορισμού προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. 

Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) προς τον εκθεσιακό χώρο εάν ο πλησιέστερος σταθμός μετρό 

απέχει περισσότερο από 200m από το ξενοδοχείο. Αγορά εισιτηρίων εφόσον γίνει χρήση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς για την μετάβαση στον εκθεσιακό χώρο. Δυνατότητα αλλαγής και εξασφάλισης ξενοδοχείου σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας ή απρόσμενων συνθηκών. Κάλυψη εφόσον απαιτηθεί, της εγγύησης του 

ξενοδοχείου. Έκδοση καρτών εισόδου (badges) στην έκθεση τουλάχιστον για τα μέλη της αντιπροσωπείας 

και για τους συνεργάτες του αναδόχου. Κάλυψη κόστους (π.χ. των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού ή ότι άλλο 

απαιτηθεί) για την μεταφορά προς και από τη Βαρκελώνη, την είσοδο στην έκθεση καθώς και του κόστους 

σε περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω μέρες διαμονής λόγω περιορισμού –καραντίνας ως μέτρου 

περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού. Παροχή πληροφοριών για τις τοπικές μετακινήσεις και την 

εστίαση. Όλα τα ανωτέρω αφορούν στα μέλη της τριμελούς αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για επτά 

ημέρες καθώς και για τους συνεργάτες του αναδόχου. Σε περίπτωση που για την υλοποίηση της 

γαστρονομικής δράσης (κέρασμα εδεσμάτων), ο chef προκύψει από συνεργασίες της Περιφέρειας  όλα τα 

ανωτέρω θα τον αφορούν για πέντε ημέρες (τέσσερις διανυκτερεύσεις). Επίσης θα καλυφθούν τα έξοδα 

σίτισης του με προσκόμιση στον ανάδοχο των σχετικών αποδείξεων. Το κόστος ανά ημέρα δεν θα 

υπερβαίνει την ημερήσια αποζημίωση απλού υπαλλήλου. 

Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, ο υποψήφιος οφείλει να δώσει προσφορά για το κόστος 

του αεροπορικού εισιτήριου μετ’ επιστροφής/ ανά άτομο και ημερήσιο κόστος διαμονής/ ανά άτομο.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ   

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση 

ALIMENTARIA και των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις ημέρες της έκθεσης. Δυνατότητα 
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άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη διάρκεια της έκθεσης (χρήση σε δημοσιεύσεις) και 

παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου (θεματικά και ημερολογιακά) εντός δύο εβδομάδων μετά 

το πέρας της έκθεσης.  

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  :  

β) Τη δημιουργία 2 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς προσανατολισμούς 

(οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων από 0.70μ έως 1.50μ 

(μ) x 0.43 έως 2.00μ (υ). Το παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των παρακάτω μορφών 

CORELDRAW 17 ή PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να υποστηρίζει εκτυπώσεις 

τουλάχιστον 100dpi. Η χρήση τους προορίζεται για την έκθεση ALIMENTARIA (700€ πλέον ΦΠΑ) 

5) Εξαγωγική δράση στο Ηνωμένο Βασίλειο (4-30 Απριλίου 2022) (Λονδίνο-Μπέρμιγχαμ 

Η εξαγωγική δράση στο Ηνωμένο Βασίλειο εξελίσσεται σε δύο χρονικές περιόδους οι οποίες ταυτίζονται 

κατά την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Από 4 έως 30 Απριλίου θα είναι στημένο pop up κατάστημα 

εντός κάποιου επιλεγμένου καταστήματος του Λονδίνου. Στο κατάστημα αυτό, μεταξύ των άλλων, θα 

πραγματοποιούνται γευσιγνωσίες προϊόντων και τα Σαββατοκύριακα θα προσφέρονται γεύματα κατά βάση 

από τα προϊόντα των εκθετών. Ταυτόχρονα από 25 έως 27 Απριλίου 2022 θα λάβει χώρα η έκθεση Food and 

Drink Expo στην οποία η Περιφέρεια θα έχει περίπτερο. 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  :  

α) Αναλώσιμα-κεράσματα:  

 12 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 50 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml 

 50 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν 

πολυεστέρα) πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά 

σε πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η 

μεταφορά του εντός του usb stick είναι ευθύνη του αναδόχου. 

 4 δώρα εθιμοτυπίας. Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα 

περιλαμβάνει επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην εξαγωγική 

δράση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” 

προϊόντων που θα δοθεί ως δώρο εθιμοτυπίας. Επιπλέον η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων στο 

Ηνωμένο Βασίλειο , είναι ευθύνη-υποχρέωση του Αναδόχου. 

 

β) Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Media kit που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

40 folders, Α4 τύπου συνεδρίου, διαστάσεων 23cm x 32cm (κλειστό), εκτύπωση σε 4χρωμία, χαρτί 300γρ 

velvet, πλαστικοποίηση και τσέπη με ράχη, 40 στυλό και 40 μπλοκ σημειώσεων τουλάχιστον 50 φύλλων που 

θα φέρουν έγχρωμό- εκτυπωμένο το logo Attica. Συγγραφή- δημιουργία ενημερωτικού εντύπου για την 

γαστρονομία και τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Αττικής 3πτυχο, διαστάσεων 20Χ20, 40 usb stick (16 GB) 
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με πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της συμπεριλαμβανομένου του 

ανωτέρω εντύπου  

γ) Εκτύπωση 1.000 τεμαχίων του εντύπου της γαστρονομίας (3-πτυχο διαστάσεων 20x20 τετραχρωμία) 

δ) Μεταφορά προωθητικού υλικού και αναλωσίμων  

β.1) στο pop up κατάστημα στις πριν την έναρξη της λειτουργίας του. (η ακριβή ημερομηνία θα καθοριστεί 

εν ευθέτω χρόνω) των 40 press kit, 100 πάνινων τσαντών, των έντυπων, 20 usb stick (16 GB) Παραλαβή του 

υλικού από τα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής.  

β.2) μεταφορά στην έκθεση των αναλωσίμων, εντύπων, των δώρων εθιμοτυπίας, 20 usb stick (16 GB) και 50 

πάνινων τσαντών στον εκθεσιακό χώρο. Παραλαβή του υλικού από τα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής και 

Κτηνιατρικής Πολιτικής. Συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκτελωνισμού όπου υφίσταται. 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ στην έκθεση εξαγωγική δράση του Ηνωμένου 

Βασιλείου  

 Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο 

τους, μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομή παρουσίαση των εκθετών που συμμετέχουν στην 

έκθεση. Δημιουργία Δελτίου Τύπου για τον ελληνικό τύπο κατά την έναρξη της εισαγωγικής δράσης στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Οι παρούσες ενέργειες θα αποδεικνύονται με την κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής 

& Κτηνιατρικής Πολιτικής των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

 Εξασφάλιση 2 προσκλήσεων εισόδου για ιδιαίτερους επισκέπτες της Περιφέρειας Αττικής 

 Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από αγγλικά στα ελληνικά και θα στελεχώνει το χώρο πληροφόρησης της 

Περιφέρειας τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης. Επίσης θα είναι διαθέσιμος για τους εκθέτες εφόσον 

παραστεί ανάγκη. (2.000 € πλέον ΦΠΑ) 

TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ της Περιφέρειας (3 άτομα) και των 

συνεργατών του αναδόχου:  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Άφιξη στo Λονδίνο στις 21/04/2022 και αναχώρηση για Αθήνα από Μπέρμιγχαμ στις 

28/04//2022. Στις 23/4/2022 η αντιπροσωπεία αναχωρεί από Λονδίνο για Μπέρμιγχαμ είτε με τρένο είτε με 

αεροπλάνο. Το μέσο μεταφοράς θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή ώστε να 

επιτευχθεί η ταχύτερη μετάβαση σε συνδυασμό με τις πιο πρόσφορες ώρες αναχώρησης. Έγκαιρη κράτηση 

και έκδοση των voucher διαμονής (2 διανυκτερεύσεις στο Λονδίνο και 5 διανυκτερεύσεις στο Μπέρμιγχαμ) 

στην οικονομικότερη και ποιοτικότερη επιλογή μονόκλινων δωματίων με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων 

με εξασφαλισμένη την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο κέντρο του Λονδίνου όπου θα βρίσκεται το pop up 

κατάστημα με τα προϊόντα της Περιφέρειας και στον εκθεσιακό χώρο στο Μπέρμιγχαμ αντίστοιχα. 

Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή ελλείψει αυτών, 
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με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Λόγω της ιδιαιτερότητας του προορισμού (εκτός Ε.Ε.) συνεργάτης  του 

αναδόχου οφείλει να συνοδεύσει την αποστολή από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος. Μεταφορά με μισθωμένο 

αυτοκίνητο (taxi) από το αεροδρόμιο της χώρας προορισμού προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. 

Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) προς τον εκθεσιακό χώρο εφόσον ο πλησιέστερος σταθμός 

μετρό απέχει περισσότερο από 200m από το ξενοδοχείο. Αγορά εισιτηρίων εφόσον γίνει χρήση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς για την μετάβαση στον εκθεσιακό χώρο. Δυνατότητα αλλαγής και εξασφάλισης 

ξενοδοχείου σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή απρόσμενων συνθηκών. Κάλυψη εάν απαιτηθεί, της εγγύησης 

του ξενοδοχείου για την τριμελή αντιπροσωπεία. Κάλυψη εφόσον απαιτηθεί, της εγγύησης του ξενοδοχείου 

για την τριμελή αντιπροσωπεία Έκδοση κάθε είδους visa που προβλέπεται για τα 3 άτομα. Έκδοση καρτών 

εισόδου (badges) για την έκθεση, τουλάχιστον για τα μέλη της αντιπροσωπείας και για τους συνεργάτες του 

αναδόχου. Κάλυψη κόστους (π.χ. των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού ή ότι άλλο απαιτηθεί) για την μεταφορά 

των μελών της αντιπροσωπείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, την είσοδο στην έκθεση και του κόστους σε 

περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω μέρες διαμονής λόγω περιορισμού –καραντίνας ως μέτρου 

περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού. Παροχή πληροφοριών για τις τοπικές μετακινήσεις και την 

εστίαση. Όλα τα ανωτέρω αφορούν στα μέλη της τριμελούς αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για οκτώ 

ημέρες καθώς και για τους συνεργάτες του αναδόχου. 

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ    

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση Food and 

Drink Expo και του pop up καταστήματος  καθώς και των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις 

ημέρες της έκθεσης. Δυνατότητα άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη διάρκεια της 

έκθεσης (χρήση σε δημοσιεύσεις) και παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου (θεματικά και 

ημερολογιακά) εντός δύο εβδομάδων μετά το πέρας της έκθεσης. (1.300€ πλέον ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

β) Τη δημιουργία 2-ή 3 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς 

προσανατολισμούς (οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων 

από 0.70μ έως 1.50μ (μ) x 0.43 έως 2.00μ (υ). Το παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των 

παρακάτω μορφών CORELDRAW 17 ή PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να 

υποστηρίζει εκτυπώσεις τουλάχιστον 100dpi.. Εναλλακτικά των ανωτέρω θα φτιαχτεί roll up banner 200x 80 

cm διαστάσεων με επιδαπέδιο stand αλουμινίου εσωτερικού χώρου και θήκη μεταφοράς, ψηφιακή 

εκτύπωση σε μουσαμά τετραχρωμία 1 όψη. Η τελική επιλογή θα αποφασιστεί από την αναθέτουσα αρχή σε 

εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη της έκθεσης Η χρήση τους προορίζεται για την έκθεση Food 

and Drink Expo (700€ πλέον ΦΠΑ) 

6) ΒΙΟ FESTIVAL (6-8 Μαΐου 2022), Metropolitan Expo (αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος)  

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
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α) Δημιουργία εκτυπώσεων περιπτέρου  

Σχεδίαση και εκτύπωση αυτοκόλλητου 1.80μ (μ) x 1.20μ (υ) επικολλημένου σε kappamaount πάχους 10 mm 

που φέρει μπουντούζια για τοποθέτηση. Εναλλακτικά σχεδίαση roll up banner 150cm x 200cm, ψηφιακή 

εκτύπωση σε μουσαμά pvc ή πολυπροπυλένιο, τετραχρωμία 1 όψη, με επιδαπέδιο stand αλουμινίου 

εσωτερικού χώρου και θήκη μεταφοράς. Στο κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά στην έκθεση καθώς και η 

επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής  

β) Αναλώσιμα-κεράσματα: 12 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 100 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml, 1 

φιάλη 1.5 lt Coca Cola, 1 φιάλη 1.5 lt πορτοκαλάδας με ανθρακικό. Στο κόστος περιλαμβάνεται η μεταφορά 

του προωθητικού υλικού και των αναλωσίμων στον εκθεσιακό χώρο.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ   

γ) Αγορά σύνθεσης λουλουδιών ή 2-3 γλαστρών για το στολισμό του περιπτέρου. Στο κόστος 

συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά τους στο εκθεσιακό χώρο και η επιστροφή στα γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής. (200€ πλέον ΦΠΑ) 

7) SUMMER FANCY FOOD (τέλος Ιουνίου- αρχές Ιουλίου)  

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

Προωθητικό υλικό της συμμετοχής  

6 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 50 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml 

 50 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν 

πολυεστέρα) πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά 

σε πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η 

μεταφορά του εντός του usb stick είναι ευθύνη του αναδόχου. 

 4 δώρα εθιμοτυπίας. Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα 

περιλαμβάνει επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην έκθεση 

SUMMER FANCY FOOD. Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” 

προϊόντων που θα δοθεί ως δώρο εθιμοτυπίας. Επιπλέον η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ευθύνη-υποχρέωση του Αναδόχου. 

 αγορά πάνινων τσαντών: 500 διαφημιστικές λευκές πάνινες τσάντες, 100% βαμβάκι 105gr/m², 

διαστάσεων 370 x 410 mm, χερούλια 75 cm με εκτύπωση του λογότυπου της Περιφέρειας 

 Μεταφορά προωθητικού υλικού και αναλωσίμων.Η ενέργεια περιλαμβάνει τη μεταφορά των 

παραπάνω, στον εκθεσιακό χώρο. Επιπλέον παραλαβή υλικού (έντυπα από τα γραφεία της Δ/νσης 

Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής). Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται δαπάνες εκτελωνισμού 

εφόσον υφίστανται. 
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TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ   

Καταχώρηση σε ειδικό περιοδικό της έκθεσης ή σε άλλο έντυπο ευρείας κυκλοφορίας του κλάδου των 

τροφίμων: 

Διήμερη καταχώρηση στο περιοδικό «The Fancy Food Show Daily» της Έκθεσης, ολοσέλιδης διαφήμισης για 

το περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στην Summer Fancy Food. Επιμέλεια σχεδίασης διαφήμισης, 

συνεννοήσεις με το περιοδικό για την έκδοση τους. Θα δοθούν στην αναθέτουσα αρχή τουλάχιστον 

τέσσερις (4) εναλλακτικές προτάσεις παρουσίασης προκειμένου να επιλεγούν οι καλύτερες από πλευράς 

αισθητικής και περιεχομένου. Σε περίπτωση που το περιοδικό της έκθεσης δεν εκδίδεται πλέον, θα γίνει 

σχετική έρευνα ώστε να βρεθεί εξειδικευμένο για τον κλάδο των τροφίμων περιοδικό, με μεγάλη 

αναγνωσιμότητα προκειμένου να δημοσιευθεί ολοσέλιδη διαφήμιση της συμμετοχής της Περιφέρειας 

Αττικής στην έκθεση. 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ στην έκθεση SUMMER FANCY FOOD:  

α) Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο τους, 

μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομή παρουσίαση των εκθετών που σβ 

β) Εξασφάλιση 2 προσκλήσεων εισόδου για ιδιαίτερους επισκέπτες της Περιφέρειας Αττικής 

γ) Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από αγγλικά στα ελληνικά τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, θα 

στελεχώνει το χώρο πληροφόρησης της Περιφέρειας και θα είναι διαθέσιμος για τους εκθέτες εφόσον τον 

χρειαστούν.  

δ) Ενοικίαση οθόνης 50 ιντσών και laptop με σύνδεση στο διαδίκτυο για την προβολή των videos της 

Περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό του 

περιπτέρου 

TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ της Περιφέρειας (3 άτομα) και των 

συνεργατών του αναδόχου:  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Οι ακριβείς ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης θα κοινοποιηθούν στον ανάδοχο όταν η 

έκθεση δημοσιοποιήσει τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής. Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των voucher 

διαμονής (5 διανυκτερεύσεις) στην οικονομικότερη και ποιοτικότερη επιλογή μονόκλινων δωματίων με 

πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο του Μανχάταν με εξασφαλισμένη την καλύτερη δυνατή 

πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης. Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με τα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς ή ελλείψει αυτών με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Λόγω της ιδιαιτερότητας του 

προορισμού (εκτός Ε.Ε.) συνεργάτης  του αναδόχου οφείλει να συνοδεύσει την αποστολή από το 

αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος. Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) από το αεροδρόμιο της χώρας 

προορισμού προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) προς τον 
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εκθεσιακό χώρο εφόσον ο πλησιέστερος σταθμός μετρό απέχει περισσότερο από 200m από το ξενοδοχείο. 

Αγορά εισιτηρίων εφόσον γίνει χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς για την μετάβαση στον εκθεσιακό 

χώρο. Δυνατότητα αλλαγής και εξασφάλισης ξενοδοχείου σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή απρόσμενων 

συνθηκών. Κάλυψη εφόσον απαιτηθεί, της εγγύησης του ξενοδοχείου για την τριμελή αντιπροσωπεία 

Έκδοση κάθε είδους visa που προβλέπεται για τα 3 άτομα. Έκδοση καρτών εισόδου (badges) για την έκθεση, 

τουλάχιστον για τα μέλη της αντιπροσωπείας και για τους συνεργάτες του αναδόχου. Κάλυψη κόστους (π.χ. 

των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού ή ότι άλλο απαιτηθεί) για την μεταφορά των μελών της αντιπροσωπείας 

στη Νέα Υόρκη, την είσοδο στην έκθεση και του κόστους σε περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω μέρες 

διαμονής λόγω περιορισμού –καραντίνας ως μέτρου περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού. Παροχή 

πληροφοριών για τις τοπικές μετακινήσεις και την εστίαση. Όλα τα ανωτέρω αφορούν στα μέλη της 

τριμελούς αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για έξι ημέρες καθώς και για τους συνεργάτες του αναδόχου  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ   

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση SUMMER 

FANCY FOOD και των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις ημέρες της έκθεσης. Δυνατότητα 

άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη διάρκεια της έκθεσης (χρήση σε δημοσιεύσεις) και 

παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου (θεματικά και ημερολογιακά) εντός δύο εβδομάδων μετά 

το πέρας της έκθεσης.  

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

β) Τη δημιουργία 2 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς προσανατολισμούς 

(οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων από 0.70μ έως 1.50μ 

(μ) x 0.43 έως 2.00μ (υ). Το παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των παρακάτω μορφών 

CORELDRAW 17 ή PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να υποστηρίζει εκτυπώσεις 

τουλάχιστον 100dpi. Εναλλακτικά σχεδίαση roll up banner 150 (80) cm x 200cm, ψηφιακή εκτύπωση σε 

μουσαμά pvc ή πολυπροπυλένιο, τετραχρωμία 1 όψη, με επιδαπέδιο stand αλουμινίου εσωτερικού χώρου 

και θήκη μεταφοράς. Η χρήση τους προορίζεται για την έκθεση SUMMER FANCY FOOD  

8) SIAL MIDDLE EAST (αρχές Σεπτεμβρίου) Αμπού Ντάμπι/ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα  

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

 6 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 50 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml 

 20 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν 

πολυεστέρα) πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά 

σε πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η 

μεταφορά του εντός του usb stick είναι ευθύνη του αναδόχου. 

 3 δώρα εθιμοτυπίας. Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα 

περιλαμβάνει επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην έκθεση 
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SIAL MIDDLE EAST. Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” προϊόντων 

που θα δοθεί ως δώρο εθιμοτυπίας. Επιπλέον η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, είναι ευθύνη-υποχρέωση του Αναδόχου 

 Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Media kit που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

40 folders, Α4 τύπου συνεδρίου, διαστάσεων 23cm x 32cm (κλειστό), εκτύπωση σε 4χρωμία, χαρτί 

300γρ velvet, πλαστικοποίηση και τσέπη με ράχη, 40 στυλό και 40 μπλοκ σημειώσεων τουλάχιστον 

50 φύλλων που θα φέρουν έγχρωμό- εκτυπωμένο το logo Attica. Συγγραφή- δημιουργία 

ενημερωτικού εντύπου για την γαστρονομία και τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Αττικής 3πτυχο, 

διαστάσεων 20Χ20, 40 usb stick (16 GB) με πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και 

τους εκθέτες της συμπεριλαμβανομένου του ανωτέρω εντύπου  

 Μεταφορά προωθητικού υλικού και αναλωσίμων. Η ενέργεια περιλαμβάνει τη μεταφορά των 

παραπάνω, στον εκθεσιακό χώρο και στο ξενοδοχείο που θα γίνει το θεματικό δείπνο. Επιπλέον 

παραλαβή υλικού (75 πάνινες τσάντες και έντυπα από τα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής και 

Κτηνιατρικής Πολιτικής). Συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκτελωνισμού εφόσον υφίσταται. 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

Επισκέψεις σε μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες, χονδρεμπόρους, super markets :  

Πραγματοποίηση ενημερωτικών-εκπαιδευτικών επισκέψεων σε μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες ή/και 

χονδρεμπόρους ή/και Super-Markets της αγοράς. Σε κάθε επίσκεψη θα συμμετάσχουν επιχειρήσεις του 

αγροδιατροφικού τομέα μαζί με στελέχη της Περιφέρειας Αττικής που λαμβάνουν μέρος στην έκθεση SIAL 

MIDDLE EAST. Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, 

τις συνθήκες, τις εμπορικές πολιτικές, την τοποθέτηση προϊόντων και τις ευκαιρίες που ενδεχομένως 

προκύπτουν στην αγορά αναφοράς. Θα γίνουν επισκέψεις σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εισαγωγικές 

επιχειρήσεις και σε τουλάχιστον μία (1) αλυσίδα Super-Markets των ΗΑΕ (Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων) 

στις οποίες οι υπεύθυνοι προμηθειών (purchasing manager) θα παρουσιάσουν την τοπική αγορά Οι 

επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν, ενδεικτικά, σε αλυσίδες Σ/Μ των ΗΑΕ με σημαντική παρουσία στην 

τοπική αγορά όπως φερ’ ειπείν τα Lulu ή τα Carrefour. 

Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με εταιρεία/γραφείο δημοσίων σχέσεων που εξειδικεύεται στην 

διοργάνωση προωθητικών δράσεων αγροδιατροφικών προϊόντων στην συγκεκριμένη αγορά-στόχο.  

Υποχρεώσεις – Παραδοτέα Αναδόχου: 

 Σχεδιασμός προγράμματος επισκέψεων με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής 

Πολιτικής. τουλάχιστον είκοσι μέρες πριν. Επιλογή κατάλληλων ωρών και ημερομηνιών που να 

λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς την παρουσία της Περ. Αττικής στη Διεθνή Έκθεση. 

Αναλυτική περιγραφή των επισκεπτόμενων επιχειρήσεων (ονοματεπώνυμο υπευθύνου, στοιχεία 

επικοινωνίας του, αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης) 
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 Συνεργασία με τοπικό γραφείο δημοσίων σχέσεων για την εξασφάλιση των επισκέψεων σε μεγάλες 

εισαγωγικές επιχειρήσεις και σε αλυσίδες Σ/Μ. 

 Εξασφάλιση μεταφοράς (mini Van) από και προς τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα S/Μ στις 

οποίες θα γίνουν επισκέψεις. 

 Παρουσίαση της Περιφέρειας Αττικής και του αγροδιατροφικού της τομέα στις επιχειρήσεις στις 

οποίες θα γίνουν οι επισκέψεις. 

 Πιστοποιητικό υλοποίησης των επισκέψεων από το φορέα διοργάνωσης/ή από τις επιχειρήσεις στις 

οποίες πραγματοποιήθηκαν οι επισκέψεις. 

 Σύνταξη και παράδοση αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων για κάθε επίσκεψη στα ελληνικά. 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

Θεματικό Δείπνο με live cooking show (35 ατόμων):  

Σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή (συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης) ενός θεματικού 

δείπνου – live cooking show με σκοπό την προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων της Αττικής και την 

παράλληλη προώθηση της ελληνικής κουζίνας και γαστρονομίας. 

Το θεματικό δείπνο θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα ξενοδοχείου 5* (ή 

εφάμιλλου εστιατορίου) στο Ντουμπάι και θα συμμετέχει ένας τουλάχιστον Έλληνας σεφ, ενδεχομένως με 

έδρα στην αγορά-στόχο – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή λαμβάνοντας υπ’ όψη πιθανές συνεργασίες της 

Περιφέρειας Αττικής με φορείς του κλάδου. Κατά τη διάρκεια του, θα γίνει ζωντανή επίδειξη της 

παρασκευής πιάτων και της εκτέλεσης συνταγών της αραβικής κουζίνας με τη χρήση πρώτων υλών που 

παράγονται στην Περιφέρεια Αττικής (ενδεικτικά: σύκα, ξηροί καρποί, μέλι, λάδι, φρούτα, λαχανικά κ.α. 

καθώς και προϊόντων των εκθετών της Sial Middle East εφόσον το επιθυμούν ). 

Στο θεματικό δείπνο θα συμμετάσχουν περίπου 35 άτομα (συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσωπείας της 

Περ. Αττικής) από τις ακόλουθες ομάδες-στόχο: 

 Εκπρόσωποι εισαγωγικών εταιρειών - Εισαγωγείς/Διανομείς 

 Επαγγελματίες HORECA 

 Σεφ 

 Διαμορφωτές γνώμης (media, δημοσιογράφοι, food bloggers κ.α.) 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει τις καταλληλότερες μέρες και ώρες διεξαγωγής και την χρονική διάρκεια 

της δράσης προκειμένου να είναι συμβατή με τις τοπικές γαστρονομικές, κοινωνικές και θρησκευτικές 

συνήθειες και συνθήκες/κανόνες. 

Στόχος της δράσης, πέρα από την ανάδειξη της αττικής γαστρονομίας και των εξαιρετικών αγροδιατροφικών 

προϊόντων της Περ. Αττικής είναι και η ανάπτυξη και καλλιέργεια επαφών / δημοσίων σχέσεων με το ευρύ 

κοινό και εκπροσώπους του κλάδου των Τροφίμων. 
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Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με εταιρεία/γραφείο δημοσίων σχέσεων που εξειδικεύεται στην 

διοργάνωση προωθητικών δράσεων αγροδιατροφικών προϊόντων στη συγκεκριμένη αγορά-στόχο. 

Υποχρεώσεις – Παραδοτέα Αναδόχου: 

 Ενοικίαση χώρου-αίθουσας χωρητικότητας έως 35-40 ατόμων, σε ξενοδοχείο 5*/ή σε εστιατόριο 

κατάλληλα διαμορφωμένο για την υλοποίηση της εκδήλωσης 

 Εξασφάλιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού (οθόνη, προτζέκτορας, Laptop, ηχεία, μικρόφωνα κλπ.) 

 Ειδική διαμόρφωση κουζίνας (πτυσσόμενη ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ballroom ή 

διοργάνωση της δράσης σε open plan kitchen του ξενοδοχείου ή του εστιατορίου που θα επιλεγεί) 

και του συνόλου του εξοπλισμού (μαγειρικά σκεύη κλπ.) που θα απαιτηθεί για την παρασκευή των 

συνταγών 

 Προμήθεια όλων των αναγκαίων πρώτων υλών (πρώτες ύλες από παραγωγούς της Περ. Αττικής) για 

την παρασκευή των γευμάτων, κατόπιν των σχετικών υποδείξεων των σεφ. Μεταφορά τους στα ΗΑΕ 

(ευθύνη του αναδόχου αποτελεί η επιτυχής διεκπεραίωση όλων των εργασιών εκτελωνισμού των 

προϊόντων κι έγκαιρης άφιξης/παραλαβής τους στην αγορά-στόχο). 

 Εξασφάλιση υπηρεσιών σίτισης (από τα γεύματα που θα παρασκευαστούν) για τους περίπου 35 

συμμετέχοντες στο θεματικό δείπνο. 

 Γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης – τουλάχιστον από 2 άτομα 

 Κατάρτιση λίστας προσκεκλημένων στο θεματικό δείπνο με κοινοποίηση της τουλάχιστον είκοσι 

μέρες πριν στη Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής. 

  Συνεργασία με τοπικό γραφείο δημοσίων σχέσεων για την εξασφάλιση των κατάλληλων 

προσκεκλημένων. 

 Σχεδιασμός και αποστολή προσκλήσεων στους υποψήφιους συμμετέχοντες στο δείπνο. 

 Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρο) για όλους τους καλεσμένους που θα 

περιλαμβάνει: Προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα της Αττικής. Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει το 

καλάθι των προϊόντων που θα δοθούν ως δώρο εθιμοτυπίας στους καλεσμένους. Επιπλέον η μεταφορά 

των προϊόντων που θα περιέχει το καλάθι στα ΗΑΕ είναι ευθύνη-υποχρέωση του Αναδόχου. 

 Σχεδιασμός και εκτύπωση 2 Roll Up Banner διαστάσεων 200x80 cm με επιδαπέδιο stand αλουμινίου 

εσωτερικού χώρου και θήκη μεταφοράς, ψηφιακή εκτύπωση σε μουσαμά τετραχρωμία 1 όψη. 

 Εύρεση των κατάλληλων παρουσιαστών-σεφ. 

 Κατάρτιση λίστας και καταγραφή όλων των συμμετεχόντων στο θεματικό δείπνο. Πρόνοια για την 

τήρηση όλων των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

 Φωτογραφική κάλυψη και βίντεο (μονταρισμένο) του θεματικού δείπνου τηρώντας τις αρχές του 

GDPR. Παράδοση τουλάχιστον 100 φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και 1 βίντεο με το σύνολο της 

εκδήλωσης κι ένα ακόμα βίντεο διάρκειας 2’ (σύνοψη) με τα σημαντικότερα αποσπάσματα-στιγμές. 
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 Πιστοποιητικό υλοποίησης των επισκέψεων από το φορέα διοργάνωσης/ή από το 

ξενοδοχείο/εστιατόριο που θα πραγματοποιηθεί το θεματικό δείπνο. 

 Σύνταξη και παράδοση αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων της δράσης στα ελληνικά. 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  στην έκθεση SIAL MIDDLE EAST  :  

 Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο 

τους, μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομή παρουσίαση των εκθετών που συμμετέχουν στην 

έκθεση. 

 Ενέργειες δημοσιότητας των εκδηλώσεων (επιχειρηματικών επισκέψεων, θεματικού δείπνου με live 

cooking show) με την μορφή Δελτίων Τύπου στον ελληνικό και αραβικό ή διεθνή Τύπο πριν τις 

δράσεις και κατόπιν αυτών 

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη προβολή (επιχειρηματικών επισκέψεων, θεματικού 

δείπνου με live cooking show) στα social media της Περ. Αττικής (προετοιμασία, επεξεργασία και 

ανάρτηση τουλάχιστον 4 posts, στα ελληνικά και τα αγγλικά για την κάθε εκδήλωση). 

Οι παρούσες ενέργειες θα αποδεικνύονται με την κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής 

Πολιτικής των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

 Εξασφάλιση 2 προσκλήσεων εισόδου για ιδιαίτερους επισκέπτες της Περιφέρειας Αττικής 

 Ενοικίαση οθόνης 50 ιντσών και laptop με σύνδεση στο διαδίκτυο για την προβολή των videos της 

Περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό του 

περιπτέρου. 

 Παροχή διερμηνείας: Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από ελληνικά σε αραβικά και αγγλικά και 

αντίστροφα τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, στελεχώνοντας το χώρο πληροφόρησης της 

Περιφέρειας. Επίσης θα παράσχει τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε στις 

εισαγωγικές επιχειρήσεις και τα super markets καθώς και στο δείπνο με το live cooking show  

TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ της Περιφέρειας (3 άτομα) και των 

συνεργατών του αναδόχου:  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Οι ακριβείς ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης για το Αμπού Ντάμπι θα κοινοποιηθούν στον 

ανάδοχο όταν η έκθεση δημοσιοποιήσει τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής. Έγκαιρη κράτηση και έκδοση 

των voucher διαμονής (5 διανυκτερεύσεις) στην οικονομικότερη και ποιοτικότερη επιλογή μονόκλινων 

δωματίων με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με εξασφαλισμένη την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο 

χώρο της έκθεσης. Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή 

ελλείψει αυτών με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Λόγω της ιδιαιτερότητας του προορισμού (εκτός Ε.Ε.) 

συνεργάτης  του αναδόχου οφείλει να συνοδεύσει την αποστολή από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος. 

Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) από το αεροδρόμιο της χώρας προορισμού προς το ξενοδοχείο 
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και αντίστροφα. Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) προς τον εκθεσιακό χώρο εφόσον ο 

πλησιέστερος σταθμός μετρό απέχει περισσότερο από 200m από το ξενοδοχείο. Αγορά εισιτηρίων εφόσον 

γίνει χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς για την μετάβαση στον εκθεσιακό χώρο. Δυνατότητα αλλαγής 

και εξασφάλισης ξενοδοχείου σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή απρόσμενων συνθηκών. Κάλυψη εφόσον 

απαιτηθεί, της εγγύησης του ξενοδοχείου. Έκδοση καρτών εισόδου (badges) στην έκθεση τουλάχιστον για 

τα μέλη της αντιπροσωπείας και για τους συνεργάτες του αναδόχου. Κάλυψη κόστους (π.χ. των τεστ 

ανίχνευσης κορωνοϊού ή ότι άλλο απαιτηθεί) για την μεταφορά προς και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 

την είσοδο στην έκθεση καθώς και του κόστους σε περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω μέρες διαμονής 

λόγω περιορισμού –καραντίνας ως μέτρου περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού. Παροχή πληροφοριών 

για τις τοπικές μετακινήσεις και την εστίαση. Όλα τα ανωτέρω αφορούν στα μέλη της τριμελούς 

αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για έξι ημέρες καθώς και για τους συνεργάτες του αναδόχου. Σε 

περίπτωση που για την υλοποίηση της γαστρονομικής δράσης (live cooking show), ο chef προκύψει από 

συνεργασίες της Περιφέρειας  όλα τα ανωτέρω θα τον αφορούν για τρεις ημέρες (δύο διανυκτερεύσεις). 

Επίσης θα καλυφθούν τα έξοδα σίτισης του με προσκόμιση στον ανάδοχο των σχετικών αποδείξεων. Το 

κόστος ανά ημέρα δεν θα υπερβαίνει την ημερήσια αποζημίωση απλού υπαλλήλου. 

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση SIAL MIDDLE 

EAST και των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις ημέρες της έκθεσης. Παράδοση τουλάχιστον 

50 φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και 1 βίντεο τουλάχιστον διάρκειας 2’ με τα σημαντικότερα 

αποσπάσματα-στιγμές για κάθε επίσκεψη στις εισαγωγικές επιχειρήσεις- χονδρεμπόρους-super markers. 

Δυνατότητα άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη διάρκεια της έκθεσης (χρήση σε 

δημοσιεύσεις) και παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου (θεματικά και ημερολογιακά) εντός 

δύο εβδομάδων μετά το πέρας της έκθεσης. (1.000€ πλέον ΦΠΑ)  

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

β) Τη δημιουργία 2 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς προσανατολισμούς 

(οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων από 0.70μ έως 1.50μ 

(μ) x 0.43 έως 2.00μ (υ). Το παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των παρακάτω μορφών 

CORELDRAW 17 ή PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να υποστηρίζει εκτυπώσεις 

τουλάχιστον 100dpi. Η χρήση τους προορίζεται για την έκθεση SIAL MIDDLE EAST  

 

9) SIAL PARIS (14-19 Οκτωβρίου 2022) Παρίσι/ Γαλλία  

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   :  

α) 12 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 50 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml 
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β) 30 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν πολυεστέρα) 

πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά σε πληροφοριακό 

υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η μεταφορά του εντός του usb 

stick είναι ευθύνη του αναδόχου. 

γ) 3 δώρα εθιμοτυπίας. Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα περιλαμβάνει 

επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην έκθεση SIAL Paris. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” προϊόντων που θα δοθεί ως δώρο εθιμοτυπίας. 

Επιπλέον η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων στο Παρίσι είναι ευθύνη-υποχρέωση του Αναδόχου 

δ) Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Media kit που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

40 folders, Α4 τύπου συνεδρίου, διαστάσεων 23cm x 32cm (κλειστό), εκτύπωση σε 4χρωμία, χαρτί 300γρ 

velvet, πλαστικοποίηση και τσέπη με ράχη, 40 στυλό και 40 μπλοκ σημειώσεων τουλάχιστον 50 φύλλων που 

θα φέρουν έγχρωμό- εκτυπωμένο το logo Attica. Συγγραφή- δημιουργία ενημερωτικού εντύπου για την 

γαστρονομία και τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Αττικής 3πτυχο, διαστάσεων 20Χ20, 40 usb stick (16 GB) 

με πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της συμπεριλαμβανομένου του 

ανωτέρω εντύπου  

ε) Μεταφορά προωθητικού υλικού και αναλωσίμων  

Η ενέργεια περιλαμβάνει τη μεταφορά των παραπάνω, στον εκθεσιακό χώρο και στο χώρο που θα 

πραγματοποιηθεί το θεματικό δείπνο. Επιπλέον παραλαβή υλικού (150 πάνινες τσάντες και έντυπα από τα 

γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής).  

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  : Θεματικό Δείπνο με live cooking show (35-40 

ατόμων):  

Σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή (συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης) ενός θεματικού 

δείπνου – live cooking show με σκοπό την προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων της Αττικής και την 

παράλληλη προώθηση της ελληνικής κουζίνας και γαστρονομίας. 

Το θεματικό δείπνο θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα ελληνικού εστιατορίου) 

στο Παρίσι και θα συμμετέχει ένας τουλάχιστον Έλληνας σεφ, ενδεχομένως με έδρα στην αγορά-στόχο 

(Γαλλία) ή λαμβάνοντας υπ’ όψη πιθανές συνεργασίες της Περιφέρειας Αττικής με φορείς του κλάδου. Κατά 

τη διάρκεια του, θα γίνει ζωντανή επίδειξη της παρασκευής πιάτων και της εκτέλεσης συνταγών της 

γαλλικής κουζίνας με τη χρήση πρώτων υλών που παράγονται στην Περιφέρεια Αττικής (ενδεικτικά: σύκα, 

ξηροί καρποί, μέλι, λάδι, φρούτα, λαχανικά κ.α. καθώς και προϊόντων των εκθετών της SIAL PARIS εφόσον 

το επιθυμούν ). 

Στο θεματικό δείπνο θα συμμετάσχουν περίπου 40 άτομα (συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσωπείας της 

Περ. Αττικής) από τις ακόλουθες ομάδες-στόχο: 
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 Εκπρόσωποι εισαγωγικών εταιρειών - Εισαγωγείς/Διανομείς 

 Επαγγελματίες HORECA 

 Σεφ 

 Διαμορφωτές γνώμης (media, δημοσιογράφοι, food bloggers κ.α.) 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει τις καταλληλότερες μέρες και ώρες διεξαγωγής και την χρονική διάρκεια 

της δράσης προκειμένου να είναι συμβατή με τις τοπικές γαστρονομικές, κοινωνικές και θρησκευτικές 

συνήθειες και συνθήκες/κανόνες. 

Στόχος της δράσης, πέρα από την ανάδειξη της αττικής γαστρονομίας και των εξαιρετικών αγροδιατροφικών 

προϊόντων της Περ. Αττικής είναι και η ανάπτυξη και καλλιέργεια επαφών / δημοσίων σχέσεων με το ευρύ 

κοινό και εκπροσώπους του κλάδου των Τροφίμων. 

Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με εταιρεία/γραφείο δημοσίων σχέσεων που εξειδικεύεται στην 

διοργάνωση προωθητικών δράσεων αγροδιατροφικών προϊόντων στη συγκεκριμένη αγορά-στόχο. 

Υποχρεώσεις – Παραδοτέα Αναδόχου: 

 Ενοικίαση χώρου-αίθουσας χωρητικότητας έως 35-40 ατόμων, σε ελληνικό εστιατόριο που θα 

υπηρετεί τη σύγχρονη – υψηλού επιπέδου ελληνική γαστρονομία και θα πληροί υψηλούς όρους 

ποιότητας (κουζίνα, μενού, λίστα κρασιών, αισθητική σάλας). Το εστιατόριο πρέπει να λαμβάνει 

υψηλή βαθμολογία σε δημοφιλείς εφαρμογές αξιολόγησης (π.χ. Tripadvisor).  

 Επιπλέον, ο ανάδοχος θα φροντίσει ώστε, τα πιάτα που δημιουργηθούν στα πλαίσια του live 

cooking και θα φέρουν τη «σφραγίδα» της Αττικής, να ενταχθούν στα προσφερόμενα πιάτα του 

εστιατορίου (με τη μορφή πιάτων ημέρας ή με τη μορφή pop-up menu list) για τουλάχιστον έναν 

μήνα). 

 Εξασφάλιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού (οθόνη, προτζέκτορας, Laptop, ηχεία, μικρόφωνα κλπ.) 

 Ειδική διαμόρφωση κουζίνας (πτυσσόμενη ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ballroom ή 

διοργάνωση της δράσης σε open plan kitchen του εστιατορίου που θα επιλεγεί και του συνόλου του 

εξοπλισμού (μαγειρικά σκεύη κλπ.) που θα απαιτηθεί για την παρασκευή των συνταγών 

 Προμήθεια όλων των αναγκαίων πρώτων υλών (πρώτες ύλες από παραγωγούς της Περ. Αττικής) για 

την παρασκευή των γευμάτων, κατόπιν των σχετικών υποδείξεων των σεφ. Μεταφορά τους στη 

Γαλλία (ευθύνη του αναδόχου αποτελεί η επιτυχής διεκπεραίωση όλων των εργασιών 

εκτελωνισμού των προϊόντων κι έγκαιρης άφιξης/παραλαβής τους στην αγορά-στόχο). 

 Εξασφάλιση υπηρεσιών σίτισης (από τα γεύματα που θα παρασκευαστούν) για τους περίπου 40 

συμμετέχοντες στο θεματικό δείπνο. 

 Γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης – τουλάχιστον από 2 άτομα 

 Κατάρτιση λίστας προσκεκλημένων στο θεματικό δείπνο με κοινοποίηση της τουλάχιστον είκοσι 

μέρες πριν στη Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής. 
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  Συνεργασία με τοπικό γραφείο δημοσίων σχέσεων για την εξασφάλιση των κατάλληλων 

προσκεκλημένων. 

 Σχεδιασμός και αποστολή προσκλήσεων στους υποψήφιους συμμετέχοντες στο δείπνο. 

 Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα περιλαμβάνει επιλεγμένα 

προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην έκθεση SIAL PARIS. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” προϊόντων που θα δοθεί ως δώρο 

εθιμοτυπίας σε όλους τους καλεσμένους. Επιπλέον η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων στη 

Γαλλία, είναι ευθύνη-υποχρέωση του Αναδόχου. 

 Σχεδιασμός και εκτύπωση 2 Roll Up Banner διαστάσεων 200x80 cm με επιδαπέδιο stand αλουμινίου 

εσωτερικού χώρου και θήκη μεταφοράς, ψηφιακή εκτύπωση σε μουσαμά τετραχρωμία 1 όψη. 

 Εύρεση των κατάλληλων παρουσιαστών-σεφ. 

 Κατάρτιση λίστας και καταγραφή όλων των συμμετεχόντων στο θεματικό δείπνο. Πρόνοια για την 

τήρηση όλων των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

 Φωτογραφική κάλυψη και βίντεο (μονταρισμένο) του θεματικού δείπνου τηρώντας τις αρχές του 

GDPR. Παράδοση τουλάχιστον 100 φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και 1 βίντεο με το σύνολο της 

εκδήλωσης κι ένα ακόμα βίντεο διάρκειας 2’ (σύνοψη) με τα σημαντικότερα αποσπάσματα-στιγμές. 

 Πιστοποιητικό υλοποίησης των επισκέψεων από το φορέα διοργάνωσης/ή από το 

ξενοδοχείο/εστιατόριο που θα πραγματοποιηθεί το θεματικό δείπνο. 

 Σύνταξη και παράδοση αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων της δράσης στα ελληνικά. 

 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  στην έκθεση SIAL PARIS :  

 Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο 

τους, μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομή παρουσίαση των εκθετών που συμμετέχουν στην 

έκθεση. 

 Ενέργειες δημοσιότητας των εκδηλώσεων (επιχειρηματικών επισκέψεων, θεματικού δείπνου με live 

cooking show) με την μορφή Δελτίων Τύπου στον ελληνικό και γαλλικό ή διεθνή Τύπο πριν τις 

δράσεις και κατόπιν αυτών 

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη προβολή (επιχειρηματικών επισκέψεων, θεματικού 

δείπνου με live cooking show) στα social media της Περ. Αττικής (προετοιμασία, επεξεργασία και 

ανάρτηση τουλάχιστον 4 posts, στα ελληνικά και τα αγγλικά για την κάθε εκδήλωση). 

Οι παρούσες ενέργειες θα αποδεικνύονται με την κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής 

Πολιτικής των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

 Ενοικίαση οθόνης 50 ιντσών και laptop με σύνδεση στο διαδίκτυο για την προβολή των videos της 

Περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό του 

περιπτέρου. 
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 Παροχή διερμηνείας: Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από ελληνικά σε γερμανικά και αντίστροφα τις 

ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, στελεχώνοντας το χώρο πληροφόρησης της Περιφέρειας. Επίσης 

θα παράσχει τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε στις εισαγωγικές επιχειρήσεις και τα 

super markets καθώς και στο δείπνο με το live cooking show  

TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ της Περιφέρειας (3 άτομα) και των 

συνεργατών του αναδόχου :  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Άφιξη στο Παρίσι στις 12/10/2022 και αναχώρηση από Παρίσι στις 20/10/2021. Έγκαιρη 

κράτηση και έκδοση των voucher διαμονής (7 διανυκτερεύσεις) στην οικονομικότερη και ποιοτικότερη 

επιλογή μονόκλινων δωματίων με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με εξασφαλισμένη την καλύτερη 

δυνατή πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης. Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με τα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς ή ελλείψει αυτών με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Μεταφορά με μισθωμένο 

αυτοκίνητο (taxi) από το αεροδρόμιο της χώρας προορισμού προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. 

Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) προς τον εκθεσιακό χώρο σε περίπτωση που ο πλησιέστερος 

σταθμός μετρό απέχει περισσότερο από 200m από το ξενοδοχείο. Αγορά εισιτηρίων εφόσον γίνει χρήση 

των μέσων μαζικής μεταφοράς για την μετάβαση στον εκθεσιακό χώρο. Δυνατότητα αλλαγής και 

εξασφάλισης ξενοδοχείου σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή απρόσμενων συνθηκών. Κάλυψη εφόσον 

απαιτηθεί, της εγγύησης του ξενοδοχείου. Έκδοση καρτών εισόδου (badges) στην έκθεση τουλάχιστον για 

τα μέλη της αντιπροσωπείας και για τους συνεργάτες του αναδόχου. Κάλυψη κόστους (π.χ. των τεστ 

ανίχνευσης κορωνοϊού ή ότι άλλο απαιτηθεί) για την μεταφορά προς και από το Παρίσι, την είσοδο στην 

έκθεση καθώς και του κόστους σε περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω μέρες διαμονής λόγω 

περιορισμού –καραντίνας ως μέτρου περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού. Παροχή πληροφοριών για τις 

τοπικές μετακινήσεις και την εστίαση. Όλα τα ανωτέρω αφορούν στα μέλη της τριμελούς αντιπροσωπείας 

της Περιφέρειας για οκτώ ημέρες καθώς και για τους συνεργάτες του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που θα αναζητηθούν από τυχόν συνεργασίες της Περιφέρειας για όσες μέρες απαιτηθούν για την 

υλοποίηση των δράσεων.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση SIAL PARIS 

και των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις ημέρες της έκθεσης. Παράδοση τουλάχιστον 50 

φωτογραφιών υψηλής ποιότητας με δυνατότητα άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης (χρήση σε δημοσιεύσεις). Παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου 

(θεματικά και ημερολογιακά) εντός δύο εβδομάδων μετά το πέρας της έκθεσης. (1.000 € πλέον Φ.Π.Α.) 
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ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

β) Τη δημιουργία 2 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς προσανατολισμούς 

(οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων από 0.70μ έως 1.50μ 

(μ) x 0.43 έως 2.00μ (υ). Το παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των παρακάτω μορφών 

CORELDRAW 17 ή PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να υποστηρίζει εκτυπώσεις 

τουλάχιστον 100dpi. Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί ανά μακέτα. Η χρήση τους προορίζεται για την έκθεση 

SIAL PARIS (700 € πλέον Φ.Π.Α.) 

 

10) ECO LIFE SCANDINAVIA & NORDIC ORGANIC FOOD (14-15 Νοεμβρίου 2022) Μάλμο/Σουηδία ΤΜΗΜΑ 1 

: ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - αναλώσιμα:  

 6 φιάλες εμφιαλωμένο νερό 1.5 lt, 50 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml, 

 36 φιάλες 750ml λευκού οίνου ποικιλίας Σαββατιανό (όχι ρετσίνα) παραγόμενο από οινοποιεία της 

Αττικής. 

 100 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν 

πολυεστέρα) πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά 

σε πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η 

μεταφορά του εντός του usb stick είναι ευθύνη του αναδόχου.. 

 3 Δώρα εθιμοτυπίας. Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα 

περιλαμβάνει επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην έκθεση 

ECO LIFE SCANDINAVIA. Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” 

προϊόντων που θα δοθεί ως δώρο εθιμοτυπίας. Επιπλέον η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων στη 

Σουηδία είναι ευθύνη-υποχρέωση του Αναδόχου. 

 Μεταφορά προωθητικού υλικού και αναλωσίμων .Η ενέργεια περιλαμβάνει τη μεταφορά των 

παραπάνω, στον εκθεσιακό χώρο. Επιπλέον παραλαβή υλικού (50 πάνινες τσάντες και έντυπα από 

τα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής). Στο κόστος περιλαμβάνεται ο 

εκτελωνισμός όπου απαιτείται 

 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  στην έκθεση ECO LIFE SCANDINAVIA:  

α) Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο τους, 

μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομή παρουσίαση των εκθετών που συμμετέχουν στην έκθεση. Οι 

παρούσες ενέργειες θα αποδεικνύονται με την κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής 

των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

β) Εξασφάλιση 2 προσκλήσεων εισόδου για ιδιαίτερους επισκέπτες της Περιφέρειας Αττικής 
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γ) Ενοικίαση οθόνης 50 ιντσών και laptop με σύνδεση στο διαδίκτυο για την προβολή των videos της 

Περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό του 

περιπτέρου  

δ) Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από σουηδικά και αγγλικά στα ελληνικά τις ημέρες λειτουργίας της 

έκθεσης, θα στελεχώνει περίπτερο της Περιφέρειας και θα είναι διαθέσιμος εφόσον παραστεί ανάγκη στο 

drinks reception και το VIP lounge κατά την υποδοχή του κοινού. Επίσης θα παράσχει τις υπηρεσίες του 

κατά τη διάρκεια του δείπνου εργασίας.  

TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ της Περιφέρειας (3 άτομα) και των 

συνεργατών του αναδόχου:  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Άφιξη στο Μάλμο στις 12/11/2022 και αναχώρηση στις 16/11//2022. Έγκαιρη κράτηση και 

έκδοση των voucher διαμονής (4 διανυκτερεύσεις) στην οικονομικότερη και ποιοτικότερη επιλογή 

μονόκλινων δωματίων με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με εξασφαλισμένη την καλύτερη δυνατή 

πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης. Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με τα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς ή ελλείψει αυτών με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Μεταφορά με μισθωμένο 

αυτοκίνητο (taxi) από το αεροδρόμιο της χώρας προορισμού προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. 

Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) προς τον εκθεσιακό χώρο εφόσον ο πλησιέστερος σταθμός 

μετρό απέχει περισσότερο από 200m από το ξενοδοχείο. Αγορά εισιτηρίων εφόσον γίνει χρήση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς για την μετάβαση στον εκθεσιακό χώρο. Δυνατότητα αλλαγής και εξασφάλισης 

ξενοδοχείου σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή απρόσμενων συνθηκών. Κάλυψη εφόσον απαιτηθεί, της 

εγγύησης του ξενοδοχείου. Έκδοση καρτών εισόδου (badges) στην έκθεση τουλάχιστον για τα μέλη της 

αντιπροσωπείας και για τους συνεργάτες του αναδόχου. Κάλυψη κόστους (π.χ. των τεστ ανίχνευσης 

κορωνοϊού ή ότι άλλο απαιτηθεί) για την μεταφορά προς και από το Μάλμο, την είσοδο στην έκθεση καθώς 

και του κόστους σε περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω μέρες διαμονής λόγω περιορισμού –καραντίνας 

ως μέτρου περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού. Παροχή πληροφοριών για τις τοπικές μετακινήσεις και 

την εστίαση. Όλα τα ανωτέρω αφορούν στα μέλη της τριμελούς αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για οκτώ 

ημέρες καθώς και για τους συνεργάτες του αναδόχου.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση ECO LIFE 

SCANDINAVIA και των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις ημέρες της έκθεσης. Δυνατότητα 

άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη διάρκεια της έκθεσης (χρήση σε δημοσιεύσεις) και 

παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου (θεματικά και ημερολογιακά) εντός δύο εβδομάδων μετά 

το πέρας της έκθεσης. (1.000 € πλέον ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
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β) Τη δημιουργία 2 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς προσανατολισμούς 

(οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων από 0.70μ έως 1.50μ 

(μ) x 0.43 έως 2.00μ (υ). Εάν απαιτηθεί θα γίνει εκτύπωση μίας εξ αυτών σε αυτοκόλλητο βινυλίου. Το 

παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των παρακάτω μορφών CORELDRAW 17 ή 

PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να υποστηρίζει εκτυπώσεις τουλάχιστον 

100dpi. Η χρήση τους προορίζεται για το περίπτερο της ECO LIFE Scandinavia. Σχεδίαση 1ή (2) roll up banner 

150 (80)cm x 200cm, ψηφιακή εκτύπωση σε μουσαμά pvc ή πολυπροπυλένιο, τετραχρωμία 1 όψη, με 

επιδαπέδιο stand αλουμινίου εσωτερικού χώρου και θήκη μεταφοράς.  

11) FOOD AND LIFE (Αρχές Δεκεμβρίου) Μόναχο/Γερμανία  

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   :  

α) Αναλώσιμα: 12 φιάλες εμφιαλωμένου νερού 1.5 lt, 50 χάρτινα λευκά ποτήρια των 200 ml 

β) 20 usb stick (16 GB) κρεμασμένα σε κορδόνι (mini lanyard με μεταλλικό γάντζο από σατέν 

πολυεστέρα) πλάτους 20 m.m. με logo της Περιφέρειας Αττικής. Το περιεχόμενο του usb θα αφορά σε 

πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της. H συγκέντρωση και η μεταφορά 

του εντός του usb stick είναι ευθύνη του αναδόχου. 

γ) 3 δώρα εθιμοτυπίας. Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρου) που θα περιλαμβάνει 

επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην έκθεση FOOD AND LIFE. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το “καλάθι των” προϊόντων που θα δοθεί ως δώρο 

εθιμοτυπίας. Επιπλέον η ασφαλής μεταφορά των προϊόντων στο Παρίσι είναι ευθύνη-υποχρέωση του 

Αναδόχου 

δ) Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Media kit που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

40 folders, Α4 τύπου συνεδρίου, διαστάσεων 23cm x 32cm (κλειστό), εκτύπωση σε 4χρωμία, χαρτί 

300γρ velvet, πλαστικοποίηση και τσέπη με ράχη, 40 στυλό και 40 μπλοκ σημειώσεων τουλάχιστον 50 

φύλλων που θα φέρουν έγχρωμό- εκτυπωμένο το logo Attica. Συγγραφή- δημιουργία ενημερωτικού 

εντύπου για την γαστρονομία και τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Αττικής 3πτυχο, διαστάσεων 20Χ20, 

40 usb stick (16 GB) με πληροφοριακό υλικό για την Περιφέρεια Αττικής και τους εκθέτες της 

συμπεριλαμβανομένου του ανωτέρω εντύπου  

ε) Μεταφορά προωθητικού υλικού και αναλωσίμων  

Η ενέργεια περιλαμβάνει τη μεταφορά των παραπάνω, στον εκθεσιακό χώρο και στο χώρο του 

θεματικού δείπνου. Επιπλέον παραλαβή υλικού (125 πάνινες τσάντες και έντυπα από τα γραφεία της 

Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής).  

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   

Επισκέψεις σε μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες, χονδρεμπόρους, super markets :   
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Πραγματοποίηση ενημερωτικών-εκπαιδευτικών επισκέψεων σε μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες ή/και 

χονδρεμπόρους ή/και Super-Markets της αγοράς. Σε κάθε επίσκεψη θα συμμετάσχουν επιχειρήσεις του 

αγροδιατροφικού τομέα που συμμετέχουν στην έκθεση FOOD AND LIFE μαζί με στελέχη της Περιφέρειας 

Αττικής. Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, τις 

συνθήκες, τις εμπορικές πολιτικές, την τοποθέτηση προϊόντων και τις ευκαιρίες που ενδεχομένως 

προκύπτουν στην αγορά αναφοράς. Θα γίνουν επισκέψεις σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εισαγωγικές 

επιχειρήσεις και σε τουλάχιστον μία (1) αλυσίδα Super-Markets της Γερμανίας στις οποίες οι υπεύθυνοι 

προμηθειών (purchasing manager) θα παρουσιάσουν την τοπική αγορά. Οι επισκέψεις θα 

πραγματοποιηθούν, ενδεικτικά, σε αλυσίδες Σ/Μ της Γερμανίας με σημαντική παρουσία στην εγχώρια 

αγορά. Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με εταιρεία/γραφείο δημοσίων σχέσεων που εξειδικεύεται στην 

διοργάνωση προωθητικών δράσεων αγροδιατροφικών προϊόντων στην συγκεκριμένη αγορά-στόχο.  

Υποχρεώσεις – Παραδοτέα Αναδόχου: 

 Σχεδιασμός προγράμματος επισκέψεων με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής 

Πολιτικής. τουλάχιστον είκοσι μέρες πριν. Επιλογή κατάλληλων ωρών και ημερομηνιών που να 

λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς την παρουσία της Περ. Αττικής στη Διεθνή Έκθεση. Το 

πρόγραμμα των επισκέψεων θα διαρκέσει μία ημέρα. Αναλυτική περιγραφή των επισκεπτόμενων 

επιχειρήσεων (ονοματεπώνυμο υπευθύνου, στοιχεία επικοινωνίας του, αντικείμενο 

δραστηριότητας της επιχείρησης) 

 Συνεργασία με τοπικό γραφείο δημοσίων σχέσεων για την εξασφάλιση των επισκέψεων σε μεγάλες 

εισαγωγικές επιχειρήσεις και σε αλυσίδες Σ/Μ. 

 Εξασφάλιση μεταφοράς (mini Van) από και προς τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα S/Μ στις 

οποίες θα γίνουν επισκέψεις. 

 Παρουσίαση της Περιφέρειας Αττικής και του αγροδιατροφικού της τομέα στις επιχειρήσεις στις 

οποίες θα γίνουν οι επισκέψεις. 

 Πιστοποιητικό υλοποίησης των επισκέψεων από το φορέα διοργάνωσης/ή από τις επιχειρήσεις στις 

οποίες πραγματοποιήθηκαν οι επισκέψεις. 

 Σύνταξη και παράδοση αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων για κάθε επίσκεψη στα ελληνικά. 

 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  : Θεματικό Δείπνο με live cooking show (40 

ατόμων):  

Σχεδιασμός, οργάνωση και διεξαγωγή (συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης) ενός θεματικού 

δείπνου – live cooking show με σκοπό την προβολή των αγροδιατροφικών προϊόντων της Αττικής και την 

παράλληλη προώθηση της ελληνικής κουζίνας και γαστρονομίας. 

Το θεματικό δείπνο θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα ελληνικού εστιατορίου στο 

Μόναχο και θα συμμετέχει ένας τουλάχιστον Έλληνας σεφ, ενδεχομένως με έδρα στην Γερμανία ή 
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λαμβάνοντας υπ’ όψη πιθανές συνεργασίες της Περιφέρειας Αττικής με φορείς του κλάδου. Κατά τη 

διάρκεια του, θα γίνει ζωντανή επίδειξη της παρασκευής πιάτων και της εκτέλεσης συνταγών της αραβικής 

κουζίνας με τη χρήση πρώτων υλών που παράγονται στην Περιφέρεια Αττικής (ενδεικτικά: σύκα, ξηροί 

καρποί, μέλι, λάδι, φρούτα, λαχανικά κ.α. καθώς και προϊόντων των εκθετών της FOOD AND LIFE εφόσον το 

επιθυμούν ). 

Στο θεματικό δείπνο θα συμμετάσχουν έως 40 άτομα (συμπεριλαμβανομένης της αντιπροσωπείας της Περ. 

Αττικής) από τις ακόλουθες ομάδες-στόχο: 

 Εκπρόσωποι εισαγωγικών εταιρειών - Εισαγωγείς/Διανομείς 

 Επαγγελματίες HORECA 

 Σεφ 

 Διαμορφωτές γνώμης (media, δημοσιογράφοι, food bloggers κ.α.) 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει τις καταλληλότερες μέρες και ώρες διεξαγωγής και την χρονική διάρκεια 

της δράσης προκειμένου να είναι συμβατή με τις τοπικές γαστρονομικές, κοινωνικές και θρησκευτικές 

συνήθειες και συνθήκες/κανόνες. 

Στόχος της δράσης, πέρα από την ανάδειξη της αττικής γαστρονομίας και των εξαιρετικών αγροδιατροφικών 

προϊόντων της Περ. Αττικής είναι και η ανάπτυξη και καλλιέργεια επαφών / δημοσίων σχέσεων με το ευρύ 

κοινό και εκπροσώπους του κλάδου των Τροφίμων. 

Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με εταιρεία/γραφείο δημοσίων σχέσεων που εξειδικεύεται στην 

διοργάνωση προωθητικών δράσεων αγροδιατροφικών προϊόντων στη συγκεκριμένη αγορά-στόχο. 

Υποχρεώσεις – Παραδοτέα Αναδόχου: 

 Ενοικίαση χώρου-αίθουσας χωρητικότητας έως 40 ατόμων, σε ελληνικό εστιατόριο που θα υπηρετεί 

την σύγχρονη – υψηλού επιπέδου ελληνική γαστρονομία και θα πληροί υψηλούς όρους ποιότητας 

(κουζίνα, μενού, λίστα κρασιών, αισθητική σάλας). Το εστιατόριο πρέπει να λαμβάνει υψηλή 

βαθμολογία σε δημοφιλείς εφαρμογές αξιολόγησης (π.χ. Tripadvisor).  

 Εξασφάλιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού (οθόνη, προτζέκτορας, Laptop, ηχεία, μικρόφωνα κλπ.) 

 Ειδική διαμόρφωση κουζίνας (πτυσσόμενη ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα ballroom ή 

διοργάνωση της δράσης σε open plan kitchen του ξενοδοχείου ή του εστιατορίου που θα επιλεγεί) 

και του συνόλου του εξοπλισμού (μαγειρικά σκεύη κλπ.) που θα απαιτηθεί για την παρασκευή των 

συνταγών 

 Προμήθεια όλων των αναγκαίων πρώτων υλών (πρώτες ύλες από παραγωγούς της Περ. Αττικής) για 

την παρασκευή των γευμάτων, κατόπιν των σχετικών υποδείξεων των σεφ. Μεταφορά τους στη 

Γερμανία (ευθύνη του αναδόχου αποτελεί η επιτυχής διεκπεραίωση όλων των εργασιών 

εκτελωνισμού των προϊόντων κι έγκαιρης άφιξης/παραλαβής τους στη Γερμανία). 
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 Εξασφάλιση υπηρεσιών σίτισης (από τα γεύματα που θα παρασκευαστούν) για τους περίπου 40 

συμμετέχοντες στο θεματικό δείπνο. 

 Γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης – τουλάχιστον από 2 άτομα 

 Κατάρτιση λίστας προσκεκλημένων στο θεματικό δείπνο με κοινοποίηση της τουλάχιστον είκοσι 

μέρες πριν στη Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής. 

  Συνεργασία με γραφείο δημοσίων σχέσεων που δραστηριοποιείται στη Γερμανία για την 

εξασφάλιση των κατάλληλων προσκεκλημένων. 

 Σχεδιασμός και αποστολή προσκλήσεων στους υποψήφιους συμμετέχοντες στο δείπνο. 

 Σχεδιασμός, δημιουργία και παραγωγή Gift pack (δώρο) για όλους τους καλεσμένους που θα 

περιλαμβάνει προσεκτικά επιλεγμένα προϊόντα των επιχειρήσεων της Αττικής που συμμετέχουν στην 

έκθεση FOOD & LIFE. Ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να αγοράσει το καλάθι των προϊόντων που 

θα δοθεί ως δώρο εθιμοτυπίας στους καλεσμένους. Επιπλέον η μεταφορά των προϊόντων που θα 

περιέχει το καλάθι στα Γερμανία είναι ευθύνη-υποχρέωση του Αναδόχου. 

 Σχεδιασμός και εκτύπωση 2 Roll Up Banner διαστάσεων 200x80 cm με επιδαπέδιο stand αλουμινίου 

εσωτερικού χώρου και θήκη μεταφοράς, ψηφιακή εκτύπωση σε μουσαμά τετραχρωμία 1 όψη. 

 Εύρεση των κατάλληλων παρουσιαστών-σεφ. 

 Κατάρτιση λίστας και καταγραφή όλων των συμμετεχόντων στο θεματικό δείπνο. Πρόνοια για την 

τήρηση όλων των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

 Φωτογραφική κάλυψη και βίντεο (μονταρισμένο) του θεματικού δείπνου τηρώντας τις αρχές του 

GDPR. Παράδοση τουλάχιστον 100 φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και 1 βίντεο με το σύνολο της 

εκδήλωσης κι ένα ακόμα βίντεο διάρκειας 2’ (σύνοψη) με τα σημαντικότερα αποσπάσματα-στιγμές. 

 Πιστοποιητικό υλοποίησης των επισκέψεων από το φορέα διοργάνωσης/ή από το 

ξενοδοχείο/εστιατόριο που θα πραγματοποιηθεί το θεματικό δείπνο. 

 Σύνταξη και παράδοση αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων της δράσης στα ελληνικά. 

TMHMA 2 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ : στην έκθεση FOOD AND LIFE :  

 Αποστολή newsletters πριν και κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε λίστες αγοραστών. Το περιεχόμενο 

τους, μεταξύ των άλλων θα αφορά σε σύντομή παρουσίαση των εκθετών που συμμετέχουν στην 

έκθεση. 

 Ενέργειες δημοσιότητας των εκδηλώσεων (επιχειρηματικών επισκέψεων, θεματικού δείπνου με live 

cooking show) με την μορφή Δελτίων Τύπου στον ελληνικό και γερμανικό Τύπο πριν τις δράσεις και 

κατόπιν αυτών 

 Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη προβολή (επιχειρηματικών επισκέψεων, θεματικού 

δείπνου με live cooking show) στα social media της Περ. Αττικής (προετοιμασία, επεξεργασία και 

ανάρτηση τουλάχιστον 4 posts, στα ελληνικά και τα αγγλικά για την κάθε εκδήλωση). 

Οι παρούσες ενέργειες θα αποδεικνύονται με την κοινοποίηση στη Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής 

Πολιτικής των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 
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 Ενοικίαση οθόνης 50 ιντσών και laptop με σύνδεση στο διαδίκτυο για την προβολή των videos της 

Περιφέρειας Αττικής κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εάν δεν συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό του 

περιπτέρου. 

 Παροχή διερμηνείας: Ο διερμηνέας θα μεταφράζει από ελληνικά σε γερμανικά και αντίστροφα τις 

ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, στελεχώνοντας το χώρο πληροφόρησης της Περιφέρειας. Επίσης 

θα παράσχει τις υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε στις εισαγωγικές επιχειρήσεις και τα 

super markets καθώς και στο δείπνο με το live cooking show  

 

TMHMA 3 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  : της Περιφέρειας (3 άτομα) και των 

συνεργατών του αναδόχου :  

Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων με απευθείας πτήση (εάν υπάρχει) εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή ανακοινώσει τα στοιχεία των ατόμων που θα ταξιδέψουν μέχρι ένα μήνα πριν την 

αναχώρηση. Οι ακριβείς ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης στο Μόναχο θα κοινοποιηθούν στον ανάδοχο 

όταν η έκθεση δημοσιοποιήσει τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής. Έγκαιρη κράτηση και έκδοση των 

voucher διαμονής (7 διανυκτερεύσεις) στην οικονομικότερη και ποιοτικότερη επιλογή μονόκλινων 

δωματίων με πρωινό σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με εξασφαλισμένη την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο 

χώρο της έκθεσης. Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή 

ελλείψει αυτών με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi). Μεταφορά με μισθωμένο αυτοκίνητο (taxi) από το 

αεροδρόμιο της χώρας προορισμού προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. Μεταφορά με μισθωμένο 

αυτοκίνητο (taxi) προς τον εκθεσιακό χώρο σε περίπτωση που ο πλησιέστερος σταθμός μετρό απέχει 

περισσότερο από 200m από το ξενοδοχείο. Αγορά εισιτηρίων εφόσον γίνει χρήση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς για την μετάβαση στον εκθεσιακό χώρο. Δυνατότητα αλλαγής και εξασφάλισης ξενοδοχείου σε 

περίπτωση ανωτέρας βίας ή απρόσμενων συνθηκών. Κάλυψη εφόσον απαιτηθεί, της εγγύησης του 

ξενοδοχείου. Έκδοση καρτών εισόδου (badges) στην έκθεση τουλάχιστον για τα μέλη της αντιπροσωπείας 

και για τους συνεργάτες του αναδόχου. Κάλυψη κόστους (π.χ. των τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού ή ότι άλλο 

απαιτηθεί) για την μεταφορά προς και από τη Γερμανία, την είσοδο στην έκθεση καθώς και του κόστους σε 

περίπτωση που χρειαστούν παραπάνω μέρες διαμονής λόγω περιορισμού –καραντίνας ως μέτρου 

περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού. Παροχή πληροφοριών για τις τοπικές μετακινήσεις και την 

εστίαση. Όλα τα ανωτέρω αφορούν στα μέλη της τριμελούς αντιπροσωπείας της Περιφέρειας για οκτώ 

ημέρες καθώς και για τους συνεργάτες του αναδόχου συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα αναζητηθούν 

από τυχόν συνεργασίες της Περιφέρειας για όσες μέρες απαιτηθούν για την υλοποίηση των δράσεων.  

TMHMA 4 : ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ   

α) Επαγγελματική φωτογράφιση του περιπτέρου της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή έκθεση FOOD AND 

LIFE και των σημαντικών στιγμιότυπων που θα προκύψουν τις ημέρες της έκθεσης. Παράδοση τουλάχιστον 
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50 φωτογραφιών υψηλής ποιότητας και 1 βίντεο τουλάχιστον διάρκειας 2’ με τα σημαντικότερα 

αποσπάσματα-στιγμές για κάθε επίσκεψη στις εισαγωγικές επιχειρήσεις- χονδρεμπόρους-super markers.  

Δυνατότητα άμεσης παράδοσης του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τη διάρκεια της έκθεσης (χρήση σε 

δημοσιεύσεις) και παράδοση του συνολικού αρχείου ταξινομημένου (θεματικά και ημερολογιακά) εντός 

δύο εβδομάδων μετά το πέρας της έκθεσης. 

 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    

β) Τη δημιουργία 2 μακετών αφίσας οι οποίες θα προβλέπουν και τους δύο πιθανούς προσανατολισμούς 

(οριζόντιο και κάθετο) και θα καλύπτουν εκτυπώσεις με εύρος φυσικών διαστάσεων από 0.70μ έως 1.50μ 

(μ) x 0.43 έως 2.00μ (υ). Το παραδοτέο θα είναι υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου των παρακάτω μορφών 

CORELDRAW 17 ή PHOTOSHOP CS 6 ή illustrator CS 6 ή jpg ή pdf και θα πρέπει να υποστηρίζει εκτυπώσεις 

τουλάχιστον 100dpi. Η χρήση τους προορίζεται για την έκθεση FOOD AND LIFE  

12) TMHMA 5 : Δημιουργία Λογαριασμών στα social media  

Με δεδομένη την απήχηση που έχει σήμερα η χρήση των social media προτείνεται η δημιουργία 

λογαριασμών-σελίδων στο Facebook και στο Instagram μέσω των οποίων θα ενημερώνεται καλύτερα το 

ευρύ κοινό για τις δράσεις προβολής του αγροδιατροφικού τομέα της Αττικής που λαμβάνουν χώρα σε 

ετήσια βάση. Ταυτόχρονα θα αποτελούν και ένα εργαλείο αλληλεπίδρασης με τις επιχειρήσεις της Αττικής 

που είτε συμμετέχουν στις δράσεις ως εκθέτες είτε εν δυνάμει θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν σε 

αυτές 

12.1. Δημιουργία social media accounts pages  

Δημιουργία (set up) σελίδων σε Facebook και Instagram δεδομένων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που 
παρέχουν για την επίτευξη των στόχων προβολής των αγροδιατροφικών προιόντων που έχει θέσει η 
Περιφέρεια Αττικής. 

Η δημιουργία των σελίδων περιλαμβάνει την πρόταση και επιλογή κατάλληλου ονόματος, φωτογραφίας 
προφίλ και εξωφύλλου καθώς και κειμένου about με βάση την στρατηγική προβολής του αγροδιατροφικού 
τομέα της Περιφέρειας Αττικής. 

Στόχο αποτελεί η ομοιόμορφη και branded εικόνα στα social media. 

Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το στήσιμο των social media accounts-pages που 
απαιτούνται από το facebook και το Instagram (π.χ. πιστοποίηση σελίδων) 

12.2. Διαχείριση, δημιουργία και ανάρτηση περιεχομένου 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η παραγωγή πρωτότυπου ποιοτικού περιεχομένου, στην τελική του μορφή 
(δηλαδή έτοιμο για ανάρτηση) που θα προκαλεί το ενδιαφέρον του χρήστη. Πιο συγκεκριμένα επιλογή και 
κατάλληλη επεξεργασία φωτογραφιών, βίντεο, infographics κλπ., ανάπτυξη κειμένων αναρτήσεων, 
δημιουργία προγράμματος αναρτήσεων, προγραμματισμός αναρτήσεων  και πραγματοποίηση των 
αναρτήσεων. 





 

Σελίδα 118 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι επίσης να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για προβολή δράσεων 
μέσω live streaming, όποτε ζητηθεί, εξασφαλίζοντας τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας δικτύου και του 
σχετικού επαγγελματικού εξοπλισμού (π.χ. κάμερα/ες, μικροφωνική εγκατάσταση)  

Το σύνολο του παραγόμενου περιεχομένου θα παραδίδεται εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση πριν από 
κάθε ανάρτηση, στην Αναθέτουσα Αρχή για την λήψη έγκρισης ανάρτησης του. 

Τα πνευματικά δικαιώματα για το σύνολο του παραγόμενου περιεχομένου (φωτογραφίες, infographics κλπ) 
θα μεταβιβαστούν στην Αναθέτουσα Αρχή. 

12.2.1 Δημιουργία περιεχομένου 

Για τις ανάγκες της δράσης θα δημιουργηθεί πρωτότυπο περιεχόμενο όπως φωτογραφίες, βίντεο, 

infographics κλπ.  

 Φωτογραφίες 

Ο ανάδοχος θα παράξει τουλάχιστον 80 φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή, υψηλής, μεσαίας και χαμηλής 
ανάλυσης με θέματα τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Περιφέρειας Αττικής, τον τόπο παραγωγής, την 
παραγωγική διαδικασία κλπ. 

Το φωτογραφικό υλικό θα είναι επίκαιρο, τεχνικά και αισθητικά άρτιο, δεν θα έχει χρησιμοποιηθεί 
από άλλο φορέα και θα καλύπτει επαρκώς όλες τις θεματικές ενότητες. Για τη λήψη των φωτογραφιών 
θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλος επαγγελματικός εξοπλισμός προκειμένου η ποιότητα να είναι 
επιπέδου 4Κ. 

Πριν την παράδοση του υλικού θα γίνει κατάλληλη επεξεργασία των φωτογραφιών και ταξινόμηση σε 
φακέλους καθώς και μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων χρήσης του. 

Εναλλακτικά και επικουρικά, σε περίπτωση που δε δημιουργήσει πρωτότυπο περιεχόμενο, ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να αγοράσει τα πνευματικά δικαιώματα φωτογραφιών τα οποία και θα παραχωρήσει για 

χρήση στην Περιφέρεια Αττικής. 

Περιεχόμενο  

Το περιεχόμενο των αναρτήσεων θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 Προβολή/παρουσίαση των αγροδιατροφικών προϊόντων, της παραγωγικής διαδικασίας και των 

εγκαταστάσεων παραγωγής επιχειρήσεων της Περ. Αττικής. 
 Προβολή/παρουσίαση των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων της περιοχής  
 Προβολή/παρουσίαση των εκδηλώσεων αγροδιατροφής στις οποίες συμμετέχει η Περιφέρεια Αττικής 

όπως αγροδιατροφικές εκθέσεις, masterclasses, επιχειρηματικά δείπνα, εκδηλώσεις κλπ. (με 
ενημέρωση του κοινού για την επικείμενη εκδήλωση, αναρτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της και 
απολογιστικές αναρτήσεις με το πέρας της εκδήλωσης) 

Είδος Αναρτήσεων 
Οι αναρτήσεις θα έχουν την μορφή φωτογραφιών, σύντομων βίντεο ή live streaming,  infographics, 
εκδηλώσεων (events) τα οποία θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο κείμενο όπου αυτό είναι απαραίτητο και 
απαιτηθεί. 
Συχνότητα Αναρτήσεων 

Ο ανάδοχος καλείται να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 αναρτήσεις κατά τη διάρκεια του έτους. 

Γλώσσα Αναρτήσεων 

Οι αναρτήσεις θα γίνονται σε ελληνικά και αγγλικά. 

12.2.2 Διαχείριση περιεχομένου 





 

Σελίδα 119 

Ανάρτηση δημοσιεύσεων βάσει χρονοδιαγράμματος, αύξηση της βάσης ακολούθων (followers), 
αλληλεπίδραση με το κοινό, διαχείριση ερωτήσεων & παραπόνων κλπ. 

12.3 Διαφήμιση - Προωθητικές ενέργειες 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι η δημιουργία στοχευμένων προωθητικών ενεργειών  (προώθηση 
δημοσιεύσεων, διαφήμιση) μέσω των social media accounts-pages σύμφωνα με τους διαφημιστικούς 
στόχους που θα καθοριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία. 

12.4 Στατιστικά και εκθέσεις αναφοράς 

Μηνιαία στατιστική αναφορά που θα περιλαμβάνει δείκτες μέτρησης όπως Number of posts, likes, shares, 
comments, fan reach, organic/paid reach, impressions, post clicks, top posts κλπ για την πορεία των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook & Instagram) της κάθε επιμέρους σελίδας προώθησης των 
αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Αττικής. 

12.5 Διαχείριση Σελίδων 

Τον ρόλο του διαχειριστή (administrator) των σελίδων, εκτός από τον Ανάδοχο, πρέπει να έχουν και 
υπάλληλοι που θα οριστούν από το Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης της Αυτοτελούς 
Διεύθυνσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
διαχειρίζονται την πρόσβαση και τους ρόλους στους λογαριασμούς – σελίδες. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Για του σύνολο των δράσεων ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πιστή 
τήρηση των υγειονομικών κανόνων και πρωτοκόλλων όπως αυτά ορίζονται από την ελληνική και 
κοινοτική νομοθεσία αλλά και τη νομοθεσία των χωρών στις οποίες θα γίνουν οι δράσεις. 

2. Όπου προβλέπονται φωτογραφικές λήψεις και video να γίνονται βάσει των αρχών του GDPR. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ –ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων-
εκθέσεων (Δεκέμβριος 2022). Σε περίπτωση μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης μίας 
εκδήλωσης - έκθεσης από την αρμόδια Υπηρεσία, ο συμβατικός χρόνος παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την 
ολοκλήρωση της εκδήλωσης - έκθεσης.   

2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου145. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος146   

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.  

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε μία ή περισσότερες εκδηλώσεις, η 
αρμόδια υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει τον ανάδοχο εγκαίρως και θα γίνεται ανάλογη περικοπή του 
συμβατικού τιμήματος, εξαιρουμένων τυχόν ανελαστικών δαπανών. 

                                                             
145 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν 

παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
146 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε (άρθρο 202 του Ν.4412/2016) όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή, σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο 
που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο. 

 Παραλήφθηκαν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.  
 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. Η αποπληρωμή δύναται να γίνει ακόμη και μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών ανά εκδήλωση- έκθεση. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016147, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  
2. Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής (όπου απαιτείται) 
3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή 

 

Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 
2. Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής (όπου απαιτείται) 
3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή 

5.1.2. Toν 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 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων148  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016149. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)150 . 

                                                             
147 Άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.  
148 Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
149 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

150  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και 
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. 

Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ 0844 01 του Ε.Φ.01.072 του προϋπολογισμού 2022. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  

ΑΡΘΡΟ 4ο    

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ  ΕΙΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από την 
αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, ανά εκδήλωση, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής σύμφωνα με το οριζόμενα στα άρθρα 208 και 213 του Ν. 4412/2016, μετά 
από βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 219 του Ν.4412/2016. 

Η παραλαβή των υπηρεσιών και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής το αργότερο εντός δύο  (2) ημερών από 
τη λήψη του τιμολογίου από τον ανάδοχο. 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος, κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή εντός εύλογης προθεσμίας, 
οφείλει να παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό 
……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, ισχύος………………., της 
……………….. Τράπεζας. 

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου 
του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος151 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους 
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.  

                                                             
151 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του ν. 4782/2021 
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Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 
συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

1. ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

2. Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
από δημόσιες συμβάσεις.  

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής152.  
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υλοποίησης της Σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 207 & 208 του 
Ν.4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους της με αρ. 17/2021 
Διακήρυξης και συμπληρωματικά από τον Αστικό Κώδικα.  

Αρμόδια δικαστήρια για την σύμβαση είναι αυτά των Αθηνών. 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους και 
υπογράφτηκε και από τους δύο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Περιφέρεια Αττικής     Για τον ανάδοχο 

  

  

  

 

 

                                                             
152  Άρθρο 218 του ν.4412/2016  




