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«Η αναθέτουσα αρχή, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,   διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κλειστές 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου οργανισμού εκτέλεσης  του Προγράμματος «Πρόγραμμα 
προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες με χώρες-στόχους τις ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ και ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ »  σύμφωνα με την υπ’ αρ. 491/62337/27.3.2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την 
εφαρμογή του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671), του υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της 
Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 1) και του υπ’ αρ. 2016/1150 εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) της 
Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 23) σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε 
τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 

 

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιμής  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των  1.846.437,85  € 
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.489.062,78 € Ευρώ,  ΦΠΑ : 
357.375,07 €). 

 

 



 

2 

 

 

Περιεχόμενα 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.................................................................................................... 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ......................................................................................................................................... 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ............................................................................................................................ 5 
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................... 5 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .......................................................................................................................................................... 7 
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ..................................................................................... 10 
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ............................................................................................................................................................. 10 
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ............................................................................................................ 10 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ................................................................................................................. 12 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.................................................................................................................................................. 12 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ...................................................................................................................................... 12 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ....................................................................................... 12 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ........................................................................................................................................ 12 
2.1.4 Γλώσσα ................................................................................................................................................................ 13 
2.1.5 Εγγυήσεις ............................................................................................................................................................ 13 
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ...................................................................................................................... 14 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .................................................................................................. 14 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ......................................................................................................................................... 14 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .......................................................................................................................................... 15 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ............................................................................................................................................. 16 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας .............................................................................. 20 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ................................................................................................... 20 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ................................................................................................................ 21 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ....................................................................................................................... 22 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία .................................................................................................. 23 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής .............................................................................................................. 24 

2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ..................................................................................................................................................... 31 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης .............................................................................................................................................. 31 

2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ......................................................................................................................... 34 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών .................................................................................................................... 34 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ......................................................................................................... 35 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ..................................................... 38 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών ...................................................................................................................................................................... 39 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .......................................................................................................................... 39 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ............................................................................................................................ 40 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................. 42 

3.1  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................... 42 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών .......................................................................................................... 42 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών .................................................................................................................................... 42 

3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ........................... 44 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................................. 46 
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ........................................................................ 47 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ................................................................................................................................................. 50 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................................. 51 



 

3 

 

4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) ................................................................................................................ 51 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ .............................................................................................................. 51 
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...................................................................................................................................... 52 
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ .............................................................................................................................................................. 52 
4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ................................................................................................................ 53 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................................. 53 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................................................. 55 

5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ..................................................................................................................................................... 55 
5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ.......................................................................................................... 56 
5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ .............................................................................. 57 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ........................................................................................................................................ 57 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ............................................................................................................................. 59 

6.1  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................................... 59 
6.2  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...................................................................................................................................................... 59 
6.3  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  .................................................................................................................. 59 
6.4  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ...................................................................................................................... 60 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ................................................................................................................................................................. 62 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................... 62 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) .................................................................................... 117 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ......................................................................................................... 118 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) ..................................... 120 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) .......... 124 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...................................................................................................................................... 125 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ...................................................................................................... 129 

 

 



 

4 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία 

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL52 

Τηλέφωνο 2313 319138,139 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) M.Michaildiou@pkm.gov.gr,P.Kontzinos@pkm.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μ.Μιχαηλίδου , Π.Κοντζίνος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pkm.gov.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.pkm.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, «μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή» και 
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση/ Υποτομέας ΟΤΑ   

Ο δικαιούχος είναι συνέργεια με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με τα  
κάτωθι μέλη: 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε.,   

2. ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ,    

3. ΙΕΡΟ ΚΕΛΙ ΑΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ,    

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής εμπίπτει στην κατηγορία των Γενικών Δημόσιων 
Υπηρεσιών, κατά την κατηγοριοποίηση της παρ. 1.5 του Τμήματος Ι του Παραρτήματος II του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το 
ελληνικό (Ν. 4412/2016, όπως ισχύει) 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  στην διεύθυνση (URL): 1) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 2) μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.pkm.gov.gr/, 3) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.diavgeia.gov.gr  κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ της προκήρυξης της παρούσας 
διακήρυξης, 

mailto:M.Michaildiou@pkm.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
https://www.pkm.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
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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, 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 4412/16 ύστερα από 
τριάντα  (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της Δημοσίευσης της 
προκήρυξης της σύμβασης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεδομένου ότι εν προκειμένω γίνεται χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, λόγω σύντμησης της προθεσμίας του 
διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1α του ν.4412/2016.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων  (ΣΑΕ 082/2 ΚΑΕ - 2019ΣΕ08220003) και Ενωσιακοί πόροι.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση 
βαρύνει το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα  Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ  με κωδικό .: 2416ΠΚΜ012ΚΑΠ22  
όπου έχει εγγραφεί το έργο «Συνέργεια με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας 
για το μέτρο "Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών" προϋπολογισμού  2.106.742,99  και πίστωση  
για το 2022 ύψους 964.288,33  και για το 2023 ύψους  1.142.454,66 . 
 
Με την 507/2022 Απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.  
 

Η σύμβαση της Πράξης: «Προώθηση Οίνων ΠΓΕ Άγιο Όρος σε Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, 
Ηνωμένο Βασίλειο) έχει ενταχθεί στο Μέτρο «Προώθηση Οίνων σε Αγορές Τρίτων Χωρών» με βάση την 
Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1250/251432/12-10-2021 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων  

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αρ. 491/62337/27.3.2019 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύει. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η υλοποίηση του προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΟΥ ΠΓΕ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 
ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» στο πλαίσιο του μέτρου 
«Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών».   

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

79340000-9 - Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 
79341100-7 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 
79341200-8 - Υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων 
79341400-0 - Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 
79342200-5 - Υπηρεσίες προώθησης 
 
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών της σύμβασης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και επιτυχής 
υλοποίηση του έργου, η σύμβαση να μην υποδιαιρεθεί σε επιμέρους τμήματα, αλλά να υλοποιηθεί στο 
σύνολό της από έναν Ανάδοχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση οικονομικών φορέων, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας). 

Οι κύριοι λόγοι για την επιλογή αυτή είναι οι εξής: 

• Μέσα από την υλοποίηση του έργου στο σύνολό του από έναν Ανάδοχο, θα επιτευχθούν 
σημαντικές οικονομίες κλίμακας και καμπύλες εμπειρίας σε όλα τα επιμέρους θεματικά πακέτα 
εργασίας, καθώς θα είναι εφικτή η ολοκληρωμένη και σφαιρική αντίληψη των επιμέρους 
συνιστωσών του έργου, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες για παραγωγή υψηλότερης 
ποιότητας αποτελέσματος σε όλα τα παραδοτέα.  

• Η ανάθεση του συνόλου του έργου σε έναν Ανάδοχο θα εξασφαλίσει τον καλύτερο συντονισμό 
των δράσεων όλων των πακέτων εργασίας εκ μέρους του Αναδόχου, καθώς και τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Η κατάτμηση του έργου σε περισσότερους του ενός Αναδόχους ενέχει τον κίνδυνο του 
κατακερματισμού της αναγκαίας ενιαίας επικοινωνιακής στρατηγικής για την προβολή και 
διάχυση  του έργου.  

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης θα ανέλθει στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα 
εννέα χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (1.489.062,78 € Ευρώ) πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 

1. Δαπάνες για το σύνολο των Δράσεων του αναδόχου : 1.353.693,44 πλέον ΦΠΑ 
2. Αμοιβή οργανισμού εκτέλεσης(Αναδόχου):  135.369,34 πλέον ΦΠΑ 
3. Δαπάνες για την υλοποίηση δράσεων/Μισθοδοσία: 24.000,00   
4. Δαπάνες για την υλοποίηση δράσεων/Ταξίδια: 131.800,00  
5. Διοικητικές δαπάνες: 54.147,74 
6. Δαπάνες για την μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων: 40.610,80 € πλέον ΦΠΑ 

 
Οι δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων προγράμματος (αρ. 3-Μισθοδοσία, αρ. 4 Ταξίδια) , οι 
διοικητικές δαπάνες (αρ 5) και οι δαπάνες για την μέτρηση των αποτελεσμάτων των Δράσεων (αρ. 6) δεν 
θα  βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 
 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης και χωρίζεται σε 
δύο διακριτές φάσεις: 

1ο έτος:  από υπογραφή σύμβασης δικαιούχου – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως και 31/8/2022 

2ο έτος: από την έγκριση έναρξης των δράσεων του επόμενου έτους   έως 31/8/2023 

Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος προώθησης θεωρείται η 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του ΥΠΑΑΤ και ως ημερομηνία λήξης η 
31η Αυγούστου κάθε έτους. Καμία δράση δεν είναι επιλέξιμη αν υλοποιηθεί μετά την παραπάνω 
ημερομηνία. Για τη μετάβαση σε κάθε επόμενη φάση, απαιτείται η σχετική έγκριση του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τμήμα Προγραμμάτων Προώθησης Οίνου και Λοιπών Προϊόντων. 

 



 

7 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
Τεύχους. 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

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 ιδίως: 

- 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)  

- 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» 

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

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

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

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

- του ν. 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», 

- 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. 

- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
ειδικότερα το εδαφ. Α, παρ. Β του άρθρου 186. 

- τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την 
εφαρμογή του Ν. 4270/2014. 
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- τις διατάξεις του Π.∆. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 4302/τ.Β'/81320+77909/30-12-2016) και ισχύει.  

 την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ/οικ.61/13-01-2022 (Αρ.ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-01-2022) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Π.Κ.Μ. “Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς 
Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας” 
 

 τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών 922/72/ΕΟΚ, 234/79/ΕΟΚ, 1037/2001/ΕΚ και 1234/2007/ΕΚ του 
Συμβουλίου  

 τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη 
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής 

 τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 

 τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/87, (ΕΚ) 165/84, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 
814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου 

 την ΚΥΑ αριθμ. 491/62337/27-3-2019 (ΦΕΚ 1549/Β/7-5-2019) Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 
υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 
20.12.2013, σ. 671), του υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 
190 της 15.7.2016, σ. 1) και του υπ’ αρ. 2016/1150 εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 
190 της 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες 
για την προγραμματική περίοδο 2019-2023» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

 την µε αρ. πρωτ. 806/178189/07.07.2021 πρόσκληση για την υποβολή αιτηµάτων ένταξης στο ειδικό 
µέτρο στήριξης «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες» για την περίοδο 2019-2023 σύµφωνα µε την 
Υπουργική Απόφαση αριθ. 662/161336/18.06.2021 (Β′ 2729). 

 τα αρ. πρωτ. 974/204464/2.8.2021 και 1158/233790/1.9.2021 έγγραφα  για παράταση προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων στήριξης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 899/195668/23.07.2021 (Β′ 
3470)   

 την Υπουργική Απόφαση αριθ. 1107/228250/27.8.2021 (Β′ 4004), 
 την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 440638/3195/14-07-2021 εισήγηση του Τµήµατος Προβολής Αγροτικών 

Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Αλιείας Π.Κ.Μ. 
 την υπ’αρίθ. 834/2021/20-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας με θέμα  «Έγκριση κατάθεσης αίτησης χρηματοδότησης για το έργο «Προώθηση οίνου 
ΠΓΕ Άγιο Όρος σε Τρίτες Χώρες»  

 Την υπ’αρίθ. 1250/251432/12-10-2021 έγκριση στήριξης της ως άνω αίτησης από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ ΨΨΡΕ4653ΠΓ-ΙΩΜ) 

 Την με Α/Α 2324 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & 
Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. με ΑΔΑΜ: 22REQ010578172 & ΑΔΑ: 9Τ637ΛΛ-0ΚΛ (α/α 2243 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής), οικονομικού έτους 2022 

 Την αριθμ.658/31-05-2022 Απόφαση της Ο.Ε ΠΚΜ έγκριση τεύχους διακήρυξης  
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/07/2022 και ώρα 15:00 μ.μ 

 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 Ένωσης 

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 09/06/2022 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη  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: 
163117 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του Ν. 4412/2016 όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Π.Δ.118/07 (Α 1́50), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3548/2007 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 
491/62337/27-3-2019 (ΦΕΚ 1549/Β/7-5-2019) Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Δημοσίευση πραγματοποιήθηκε σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας για τουλάχιστον 15 
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
 

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 Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Αθήνας και του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   https://www.pkm.gov.gr/ στη διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στις 14/06/2022 
 
Επίσης, περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων (www.minagric.gr). 
 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.pkm.gov.gr/
http://www.minagric.gr/
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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 τους . 

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. 
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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 σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2022/S 113-318735 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ.22PROC010735700), 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. η προκήρυξη (περίληψη) με αριθμ.πρωτ. ………. 

6. 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). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, 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 τέσσερις (4) ημέρες- βάσει της παρ. 3 του άρθρου 27 και της 
παρ. 7 του άρθρου 28 πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η 
ελληνική έκδοση. 

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 επιλογής 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 
(εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188)), 
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.. 

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

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), 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 Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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 
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στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης. 

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.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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 
συμβάσεων. 

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 Ένωσης. 
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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.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής  2%, 
υπολογιζόμενη επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός ΦΠΑ,, ποσού είκοσι εννέα 
χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (29.781,26). 

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 μέχρι 15-08-2023, 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.  

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 απορριφθεί, 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. 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στην Ενότητα Α του Παραρτήματος IVτης 
παρούσας διακήρυξης. 



 

16 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

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 αμετάκλητη 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),  

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 



 

17 

 

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. 

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. 
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2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος (δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος). 
β) 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. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
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 λειτουργίας.  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) 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,  

(ζ) 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,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
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πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση,  

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  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.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 
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 λειτουργίας. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν 
τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν 
στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της 
αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, 
τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων 
(investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες 
διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι 
τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό 
(75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες 
αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. 

2.2.3.6. 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.  

2.2.3.7. 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 στοιχεία, 
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 
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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 απόφαση. 

2.2.3.8. 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. 
4412/2016. 

2.2.3.9. 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 Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

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

να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης (εδάφιο στο ΕΕΕΣ/eESPD: «Εγγραφή 

στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο»). 

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. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 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 απαιτείται και να ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών και ειδικότερα απαιτείται να 
διαθέτουν έγκριση/βεβαίωση/άδεια/πιστοποιητικό από το οικείο επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο 
ή επαγγελματική ένωση υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης 
τους ή ένορκη βεβαίωση καθώς και όλες τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτουν: 

μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών  

• αριθμός ετών (3 έτη – 2018, 2019, 2020) μέσος γενικός κύκλος εργασιών άνω των 600.000,00 € 
νόμισμα (ευρώ) 
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να διαθέτουν επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία σε έργα αντίστοιχου ή συναφούς μεγέθους, 
περιεχομένου και απαιτήσεων με το προς ανάθεση έργο. 

α) κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών  , μετρούμενη ημερολογιακά πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του παρόντος διαγωνισμού, να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, κατ’ ελάχιστον τρία (3) έργα, 
προώθησης  αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών) , συναφή ως προς το αντικείμενο 
εργασιών με το  προκηρυσσόμενο έργο. 

Κατ’ ελάχιστον δύο (2) από τα παραπάνω έργα θα πρέπει να είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ή 
να έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ΚΟΑ προώθησης  οίνου και να  περιλαμβάνουν δράσεις  
προώθησης  αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών), σε τουλάχιστον μία από της χώρες – 
στόχο του προκηρυσσόμενου έργου (ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ). 

Σε περίπτωση συμμετοχής σε ένωση ή κοινοπραξία, ο υποψήφιος πρέπει να αποδεικνύει ότι συμμετείχε 
σε έργα συναφή με τα ανωτέρω, μετέχοντας στο σύνολο των εργασιών – παραδοτέων (σχετικών με το 
αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου), που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωσή τους. 

Δεδομένου ότι, τα ανωτέρω στοιχεία θεωρούνται καίρια για την επιλογή των υποψηφίων, θα πρέπει 
αυτά να είναι όσον το δυνατόν πιο αναλυτικά, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα για το αντικείμενο και την 
κλίμακα των έργων καθώς και για την εν γένει εμπειρία του οικονομικού φορέα. 

β) να διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες (επαγγελματικά προσόντα) για την 
ανάληψη του εν λόγω έργου. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του 
ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης του Έργου, το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψει ο 
Υπεύθυνος και η Ομάδα Έργου, καθώς και το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού (Υπεύθυνος Έργου – 
Ομάδα Έργου) στο Έργο». Η Ομάδα Έργου θα αποτελείται από: 

α) Έναν/μια  Υπεύθυνο/η  Έργου με τα ακόλουθα προσόντα:  

• Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών του 
εξωτερικού με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στο Μάρκετινγκ/ 
Επικοινωνία/Δημοσιογραφία/Δημόσιες Σχέσεις.  

Να διαθέτει 10ετή γενική επαγγελματική εμπειρία και 5ετή ειδική επαγγελματική εμπειρία στην 
υλοποίηση έργων προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών) . 

και συγκεκριμένα κατά την τελευταία 3ετία να έχει συμμετάσχει ως Υπεύθυνος Έργου στην 
υλοποίηση τουλάχιστον τριών συναφών (3) έργων προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων 
(τροφίμων και ποτών). Τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω έργα πρέπει να έχει ως χώρα-στόχο 
έστω μία από τις χώρες-στόχο του προκηρυσσόμενου έργου. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει 
πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ και  πιστοποιημένη άριστη γνώση αγγλικών.  

β) Έναν/μια  Αναπληρωτή Υπεύθυνο/η  Έργου με τα ακόλουθα προσόντα:  

• • Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές με το 
αντικείμενο της παρούσας αντικείμενο.  



 

22 

 

• Να διαθέτει 5ετή γενική επαγγελματική εμπειρία και 2ετή ειδική επαγγελματική εμπειρία στην 
υλοποίηση έργων προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων(τροφίμων και ποτών).  
 

• και συγκεκριμένα κατά την τελευταία 3ετία να έχει συμμετάσχει ως Υπεύθυνος Έργου ή ως 
αναπληρωτής υπεύθυνος έργου  στην υλοποίηση τουλάχιστον τριών συναφών (3) έργων 
προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών). Τουλάχιστον ένα από τα 
παραπάνω έργα πρέπει να έχει ως χώρα-στόχο έστω μία από τις χώρες-στόχο του 
προκηρυσσόμενου έργου. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ, και 
πιστοποιημένη άριστη γνώση αγγλικών. 

γ) Ένα Μέλος Ομάδας Έργου με τα ακόλουθα προσόντα: 

• Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων και να έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) 
συναφών έργων προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών). Να διαθέτει 
πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και  πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ.   

δ) Ένα Μέλος Ομάδας Έργου με τα ακόλουθα προσόντα: 

• Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων ή στην Επικοινωνία. Να διαθέτει 3ετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση 
συναφών έργων προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων (τροφίμων και ποτών), πιστοποιημένη 
άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και  πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ 

ε) Ένα Μέλος Ομάδας Έργου με τα ακόλουθα προσόντα: 

• Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με  5ετή γενική επαγγελματική εμπειρία και 2ετή ειδική 
επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων προώθησης αγροδιατροφικών 
προϊόντων (τροφίμων και ποτών). Να διαθέτει επιπλέον άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 

στ) Έναν/μια  Υπεύθυνο/η  Δημιουργικού με τα ακόλουθα προσόντα: 

• Πτυχιούχος σχολής γραφιστικής ή μάρκετινγκ με 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη 
δημιουργικών σχεδίων (εικόνων, λογοτύπων κλπ.)  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, με κοινή ομάδα έργου, τα 
ανωτέρω κριτήρια πρέπει να πληρούνται κατά τα ανωτέρω, στα πρόσωπα των στελεχών της Ομάδας 
έργου (ήτοι στον Υπεύθυνο ‘Έργου και στα Μέλη της Ομάδας Έργου), από όποιο μέλος της ένωσης και αν 
προέρχονται. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται 
με: 

(α) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΟΧΟΥΣ” από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης (άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν. 3688/2008 (Α΄ 163) 
για υποψήφιους που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια ή ισοδύναμο. Για υποψήφιους που δεν 
εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από 
οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη, καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για 
ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς. 
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(β) Το Πρότυπο Πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο 
του, από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό ή 
ισοδύναμο. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης 
που προκηρύσσεται με την παρούσα, σύμφωνα με τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα. 

Σε περίπτωση Ένωσης θα πρέπει όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν στην Ένωση να διαθέτουν 
πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο για τις υπηρεσίες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση τουλάχιστον μία εξ αυτών να είναι 
πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 ή ισοδύναμο πρότυπο ποιότητας (για αλλοδαπούς). 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας 
πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. 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 αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  

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 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 ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

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

Η 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. 
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2.2.8.2. 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 παρούσας. 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 ). 

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 παρούσας.  

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..  

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), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα II,  το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ 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 1. 

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 
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απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο 
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 

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 αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 
σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσης 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 απάντησης. 

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 του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

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 
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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 ισχύουν. 

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: 

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 του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 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 του   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 
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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.  

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 2.2.3.4 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. 

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 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 

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. 
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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, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

1. Ισολογισμούς των τριών (3)  ετών (2018-2019-2020) για όσους έχουν νομική υποχρέωση 
σύνταξης ισολογισμού, άλλως οικονομικά στοιχεία των τριών τελευταίων ετών (π.χ. φορολογικές 
δηλώσεις), συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα 

2. Δήλωση κύκλου εργασιών τριών τελευταίων ετών και κύκλου εργασιών στον τομέα 
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης συναρτήσει της ημερομηνίας 
δημιουργίας του οργανισμού εκτέλεσης. 

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. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:   

α) Κατάλογος των εργασιών που εκτελέστηκαν ή παραδόθηκαν κατά την τριετία συνοδευόμενος από 

πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης όλων των εργασιών. 

 

Ο Κατάλογος Έργων δύναται ενδεικτικά να έχει την εξής μορφή: 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Π/Υ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 

% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

        

        

        

 

Στις περιπτώσεις Ενώσεων το παραπάνω κριτήριο ελέγχεται για τους συμμετέχοντες σ’ αυτές σωρευτικά. 

 

β) Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του κάθε μέλους της Ομάδας, στα οποία θα πρέπει να 
αποτυπώνονται σαφώς η επαγγελματική ενασχόληση, οι εξειδικευμένες γνώσεις και η τεκμηριωμένη 
εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συναφών με αυτές της παρούσας Διακήρυξης, από τα οποία θα 
προκύπτει η πλήρωση της προϋπόθεσης της παρ. 2.2.6. 

Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος παρατίθεται στο Παράρτημα VII της παρούσας διακήρυξης. 



 

29 

 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της Ομάδας Έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού 
σημειώματος του και ότι  υπάρχει συμφωνία συνεργασίας με τον υποψήφιο Ανάδοχο και ότι δέχονται 
τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι 
πιστοποιητικά: 

(α) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΟΧΟΥΣ” από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης (άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν. 3688/2008 (Α΄ 163) 
για υποψήφιους που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια. Για υποψήφιους που δεν εδρεύουν στην 
ελληνική επικράτεια είναι αποδεκτό ισοδύναμο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη, καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς. 

(β) Το Πρότυπο Πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο 
του, από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο 
εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται 
με την παρούσα, σύμφωνα με τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα. 

Σε περίπτωση Ένωσης θα πρέπει όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν στην Ένωση να διαθέτουν 
πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο για τις υπηρεσίες στις οποίες 
δραστηριοποιούνται, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση τουλάχιστον μία εξ αυτών να είναι 
πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 ή ισοδύναμο πρότυπο ποιότητας (για αλλοδαπούς). 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας 
πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Β.6. 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 τοu,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

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 ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης , 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 
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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. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  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.8. 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.9. 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 
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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.  

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.10. 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.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

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

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 
την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

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

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που 

αναφέρονται παρακάτω σε στάδια: 

1. 1ο στάδιο: Κριτήρια αποκλεισμού  

2. 2ο στάδιο: Κριτήρια επιλογής 

3. 3ο στάδιο: Κριτήρια ανάθεσης 

 

ΣΤΑΔΙΟ 1ο: Εξέταση πληρότητας κριτηρίων 2.3.3 

ΣΤΑΔΙΟ 2ο: Κριτήρια επιλογής 

Τα τεχνικά κριτήρια, που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών και οι αντίστοιχοι 

συντελεστές βαρύτητας του κάθε ενός έχουν ως εξής: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  

 Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που αντιστοιχούν στη νομική τους μορφή 

και την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

 Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα 

αποδεικνύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Ισολογισμοί τριών (3) τελευταίων ετών για όσους έχουν νομική υποχρέωση 

σύνταξης ισολογισμού, άλλως οικονομικά στοιχεία των τριών τελευταίων ετών 

(π.χ. φορολογικές δηλώσεις), συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του 

οικονομικού φορέα 

β) Δήλωση κύκλου εργασιών τριών τελευταίων ετών και κύκλου εργασιών στον 

τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης συναρτήσει 

της ημερομηνίας δημιουργίας του οργανισμού εκτέλεσης. 

γ) Βεβαιώσεις τραπεζικών ιδρυμάτων που αποδεικνύουν την πιστοληπτική 

ικανότητα του οργανισμού εκτέλεσης στην περίπτωση που για την υλοποίηση 

του έργου θα απευθυνθεί σε τραπεζικά ιδρύματα. 

δ) Τυχόν πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων. 

 

3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα: 

α) Κατάλογος των εργασιών που εκτελέστηκαν ή παραδόθηκαν κατά την 

τελευταία πενταετία συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και 

ολοκλήρωσης όλων των εργασιών. 

β) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των 

υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας των εργασιών ή των υπηρεσιών. 

γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο 

οργανισμός εκτέλεσης για την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων 

μελέτης και έρευνας της επιχείρησης του. 

δ) Βιογραφικά σημειώματα με αναφορά κυρίως στους τίτλους σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων των στελεχών της επιχείρησης που θα αναλάβουν 

την εκτέλεση των δράσεων. 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3ο: Κριτήρια ανάθεσης 

 

Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Α) 
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ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 30 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

-Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού για την υλοποίηση του 

έργου 

-Μεθοδολογική προσέγγιση-μελέτη 

• Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου  

• Σαφήνεια και εργαλεία υλοποίησης του έργου ώστε να διασφαλίζεται η 

ποιότητα και η πληρότητα του 

40 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ (%) ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

 

Αξιολόγηση ποιότητας προσφερόμενου έργου 

Για κάθε επιμέρους κριτήριο η προσφορά βαθμολογείται από 0 έως 100, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 

0 Απαράδεκτη ή ακατάλληλη 

10-

40 

Ελλιπής ή μη επαρκώς αιτιολογημένη 

50-

80 

Ικανοποιητική 

90 Πολύ καλή 

100 Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και επιπλέον παρέχει πρόσθετες χρήσιμες δυνατότητες 

 

Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων της εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 

τύπο : 

Α = σ1 Χ Κ1 + σ2 Χ Κ2 + … +σν Χ Κν 

 

 Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς 

 

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε Προσφέροντα 

θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Β), ως εξής: 

Β= Pmax/Pi 

 

όπου Pmaх είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος όπως έχει εγκριθεί, και Pi είναι η 

συνολική προσφορά του διαγωνιζομένου υπ’ αριθ. (i) 

 

Τελική αξιολόγηση 
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Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων α) τεχνικής ικανότητας εκτέλεσης της 

σύμβασης, β) ποιότητας προσφερόμενου έργου, και γ) οικονομικής προσφοράς. 

O Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει εφαρμόζοντας 

τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

O τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει εφαρμόζοντας  

τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

 

{ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (Α) x 70% + {ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Β) x 30%} 

Όπου:  

(Α): η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων της Ομάδας Ποιότητας Προσφερόμενου Έργου του 

διαγωνιζόμενου (i),  

(Β): το κλάσμα Pmaх /Pi, όπου Pmaх είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος όπως έχει 

εγκριθεί, και Pi είναι η συνολική προσφορά του διαγωνιζομένου (i). 

 

Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά 

φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. 

 

Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών που θα παρουσιαστεί στο σύστημα, μετά την αξιολόγηση 

και των οικονομικών προσφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η τελική κατάταξη των προσφορών θα γίνει 

από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό λαμβάνοντας υπόψη τον Τελικό Βαθμό 

Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) όπως προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. 

 

Στα στάδια υπολογισμού για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας (οικονομική αξιολόγηση, συνολική 

αξιολόγηση) το πηλίκο ή το γινόμενο θα στρογγυλοποιείται στα 4 δεκαδικά ψηφία και εφόσον το πέμπτο 

δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 προ τα πάνω. 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Προσφορές 

που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύμφωνες µε τους όρους της 

διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής 

Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό 

Τεχνικής Προσφοράς. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

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

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς 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. 

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 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. 
 
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 
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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 αυτόν.   
 

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 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

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.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ  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 : 
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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. 2690/1999,  

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 δικηγόρο.  

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 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. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, 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.   

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 
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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 και β 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,  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

γ) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα άρθρα 2.2.3, 2.2.4,2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8. 

 

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

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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της 
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

http://www.promitheus.gov.gr/


 

39 

 

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 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα III της διακήρυξης:  

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται: 

Α. συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.  

Β. συμπληρώνοντας το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ 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 παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

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

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ, ή καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα, ή με ρήτρα συναλλάγματος, 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.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 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 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 τους. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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,  

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 υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της 
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων.  

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, 

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, 
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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 προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, 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», την 15-07-2022 και ώρα 9:00 π.μ  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

 

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

 

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 της, 
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 εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με 
την παρ. 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 
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ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής 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 τους. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της 
παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών 
τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την 
έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων 
που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά 
κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την 
αποδοχή ή απόρριψή τους 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 ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων.  
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Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 
κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί τις αποφάσεις της και προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον 
οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών 
δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων 
της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 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 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 2.4.2.5.  

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 
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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. 

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 του.  

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.  

Επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του 
διαγωνισμού, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του  Ν. 
4412/2016. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 
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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 αρχής. 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. 

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 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.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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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. 

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. 

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 του . 

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 παράλειψης . 

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 23:59:59. 

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. 
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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, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 
των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 
ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης 
της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει 
και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του 
οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
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απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 
προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 
αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 
δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 
κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 
Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 
απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 
υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 
εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 
δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 
προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η 
άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 
(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 
αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 
και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 
του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 
να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
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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. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  

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, εφόσον ο τελευταίος είναι 
γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV 
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 5% 
επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας, 
απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης. Η προκαταβολή και 
η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της 
παρούσας (τρόπος πληρωμής).  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς 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.  
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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. 

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 σύμβασης.  

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. Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 
υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να δηλώσει τα απαιτούμενα, από το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

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 συνεργασία. 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 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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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.  

4.4.4. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην 
αναθέτουσα αρχή το συμφωνητικό/σύμβαση που έχει υπογράψει με τον/τους υπεργολάβους που 
συμμετέχει/ουν στην εκτέλεση αυτής. 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. 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.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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. 

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). 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. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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, 
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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. 

4.6.2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει μονομερές δικαίωμα καταγγελίας και λύσης της Σύμβασης οποιαδήποτε 
στιγμή προγενέστερη της οριζόμενης παραπάνω ημερομηνίας λήξης της, συμπεριλαμβανομένων και 
τυχόν χρονικών επεκτάσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υπαίτιας παράβασης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων εκ μέρους του Αναδόχου. Στην παραπάνω περίπτωση μοναδική υποχρέωση της 
Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο είναι η εξόφληση των υπηρεσιών και των παραδοτέων που θα 
έχουν παραληφθεί ή θα παραληφθούν και θα αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης εργασιών της, μέχρι 
και την ημερομηνία διακοπής της Σύμβασης. Η μονομερής καταγγελία και λύση της Σύμβασης 
πραγματοποιείται με απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα αποστέλλεται στον 
Ανάδοχο το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες προ της σκοπούμενης ημερομηνίας λύσης. Στην 
παραπάνω περίπτωση ο Ανάδοχος διατηρεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις ολοκλήρωσης και παράδοσης 
όλων των παραδοτέων και υπηρεσιών που οφείλει μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας της Σύμβασης 
από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν δικαιούται αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο. 

4.6.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή 
οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των 
μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν. 

4.6.4.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις 
ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία προκύπτουν 
άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία 
λύσης. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως 
προβλέπεται παραπάνω. 

4.6.5.  Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας 
το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

 

 



 

55 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται, κατά ανώτατο όριο, στο ποσό της υποβληθείσας οικονομικής 
του προσφοράς, η οποία προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Το 
ακριβές Συμβατικό Τίμημα, προκύπτει αναλυτικά από την αναλυτική οικονομική προσφορά που 
υποβάλει ο ανάδοχος (Παράρτημα III) .  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται τμηματικά για κάθε δέσμη δράσεων το 100% της συμβατικής αξίας της 
μόλις αυτή υλοποιείται κατά την διάρκεια του έργου  και μετά από σχετικό αίτημα του.  

Δίνεται η δυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή χορήγησης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της 
συμβατικής αξίας με Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά 
μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας και την 
καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 
 
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. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Οι πληρωμές του Αναδόχου γίνονται σε ευρώ. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της ένωσης 
χωριστά, ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην 
προσφορά της σχετικής ένωσης και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

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 
Συμβάσεων 

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. 4412/2016. 

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 . 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 



 

56 

 

Εκτός από την προβλεπόμενη Αμοιβή του Αναδόχου, η μοναδική άλλη χρέωση και  επιβάρυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν στο πλαίσιο του Έργου σε εκτέλεση της Σύμβασης, θα είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων του Αναδόχου που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε 
περίπτωση αλλαγής του συντελεστή Φ.Π.Α., ο προαναφερόμενος Φ.Π.Α. λογίζεται ως ο αναλογούν 
Φ.Π.Α. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος 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 και 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 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,  

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με 
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 
λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής 
του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 

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.  
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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 αρχής.  
 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με 
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

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 
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 
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παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. 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. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας ΠΚΜ 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.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται 
και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και 
εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που 
ορίζεται στο συμφωνητικό, ήτοι την εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης. 
 

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 αναδόχου. 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 έκπτωτος  
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. 

 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 6.1 «Παρακολούθηση της σύμβασης» της 
παρούσας. 
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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 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 – Αντικατάσταση 

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, 
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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. 

 

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:                                  

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Κ.Μ. 

                

 

 

                                                                           
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για το Πρόγραμμα προώθησης οίνων ΠΓΕ Άγιο 
Όρος σε Τρίτες Χώρες για τη διετία 2022-2023 (ήτοι για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης), 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων σαράντα 
έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (1.846.437,85 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.489.062,78 €,  ΦΠΑ : 357.375,07 €) και με 
κριτήριο κατακύρωσης την κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών 
Συγκεκριμένα απαιτείται η υλοποίηση δράσεων προώθησης και ανάδειξης των οίνων ΠΓΕ Άγιο Όρος της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία Ηνωμένο Βασίλειο). 
 
Προτείνουσα Οργάνωση είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Οι παραγωγοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:  

• ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. 

• Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου 

• Μυλοπόταμος - Μονή Μεγίστης Λαύρας 
 
Οι αγορές-στόχοι του προγράμματος είναι οι: 

• Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) 

• Καναδάς 

• Αυστραλία 

• Ηνωμένο Βασίλειο 
 
Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε δύο έτη: 

• 1ο έτος: Υπογραφή σύμβασης αναθέτουσας αρχής με ΥΠΑΑΤ-Αύγουστος 2022 

• 2ο έτος: Έγκριση 2ου έτους από ΑΠΑΑΥΤ  -Αύγουστος 2023 
 
Οι ομάδες στόχοι είναι: 
 
1.Παίκτες του εμπορίου: 

• Off Trade: εισαγωγείς, διανομείς, χονδρέμποροι. 

• On Trade (Retailers): εστιατόρια, ταβέρνες, Wine bars και ξενοδοχεία στα οποία προσφέρονται 
οίνοι ποιότητας, λιανοπωλητές οίνων ποιότητας. 
 

2.Καταλύτες δημόσιας ρητορικής 

• Δημοσιογράφοι, οινοκριτικοί, συγγραφείς στο οινικό αντικείμενο. 

• Σομμελιέ, ενώσεις και σχολές σομμελιέ, σχολές γευσιγνωσίας. 
 
3.Καταναλωτές 
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- Οινόφιλοι καταναλωτές που δρουν ως διαμορφωτές τάσεων στον περίγυρό τους αναφορικά με 

την κατανάλωση κρασιού. Συγκεκριμένα, στοχεύουμε στις ομάδες των:  
- "Ritual oriented wine drinkers", όσους δηλαδή γοητεύονται από την οινική ιεροτελεστία και 

δοκιμάζουν νέα κρασιά σε γευσιγνωσίες, εκθέσεις και φεστιβάλ, παρακολουθούν σχετικά 
σεμινάρια ή εκδηλώσεις και ενημερώνονται από έντυπα και το διαδίκτυο 

- “Premium Wine Drinkers”, δηλαδή τους καταναλωτές ανώτερης οικονομικής τάξης με βαθιά 
γνώση για το κρασί, οι οποίοι συχνά είναι και συλλέκτες κρασιών και οι οποίοι αναζητούν 
σπάνια αξιόλογα κρασιά πέραν των συνηθισμένων 

- Ομογενειακός πληθυσμός υψηλού εισοδήματος 

Ο γενικός στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι  

✓ η δημιουργία μιας ενιαίας, αναγνωρίσιμης οπτικής ταυτότητας για τους οίνους ΠΓΕ Άγιο Όρος  
✓ η εκπαίδευση καταναλωτών για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οίνου ΠΓΕ Άγιο Όρος και την 

οινοποιητική ιστορία της περιοχής παραγωγής 
✓ η ανάδειξη των μοναδικών γεωγραφικών και πολιτιστικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν την 

περιοχή παραγωγής των οίνων ΠΓΕ Άγιο Όρος 
✓ η δικτύωση με δημοσιογράφους και λοιπούς διαμορφωτές γνώμης και αύξηση 

αναγνωρισιμότητας των οίνων ΠΓΕ Άγιο Όρος 
✓ η αύξηση εξαγωγών μέσω της δημιουργίας καταναλωτικού ρεύματος  

Έτος / Χώρα  1ο Έτος Προγράμματος 2ο Έτος Προγράμματος 

  Όγκος(Φιάλες) Αξία (Ευρώ) Όγκος(Φιάλες) Αξία (Ευρώ) 

Η.Π.Α. 20.000 67.600 22.000 149.600 

ΚΑΝΑΔΑΣ 25.000 87.750 27.500 134.750 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 20.000 79.200 22.000 90.200 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  10.000 55.000 11.000 60.500 

Σύνολο: 75.000 289.550 82.500 435.050 

Μέσα από την υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος αναμένεται : 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι SMART διότι είναι: 

o Συγκεκριμένοι: ορίζεται σαφώς ο στόχος που επιδιώκεται και επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις 
ετικέτες ποιότητας της ΠΟΠ/ΠΓΕ της ΕΕ 

o Μετρήσιμοι: περιλαμβάνουν δείκτες και σημεία αναφοράς 
o Εφικτοί: με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες που έχει αποκτήσει η προτείνουσα οργάνωση σε 

άλλα προγράμματα προώθησης, η αναμενόμενη απόδοση που ορίζεται παραπάνω είναι εφικτή 
κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης δράσης 

o Επικεντρωμένοι στα αποτελέσματα: οι οριζόμενοι δείκτες δεν είναι αυστηρά συνδεδεμένοι με 
δραστηριότητες, αλλά επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στο τελικό αποτέλεσμα του 
προγράμματος προώθησης 

o Χρονικά προσδιορισμένοι: η προθεσμία επίτευξης ορίζεται σαφώς ως το τέλος Αυγούστου 2023. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  
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79340000-9 - Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 
79341100-7 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 
79341200-8 - Υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων 
79341400-0 - Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 
79342200-5 - Υπηρεσίες προώθησης 

Οι ενέργειες που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι κάτωθι:  

  ΔΡΑΣΗ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 

1.1. Διαφήμιση σε γενικό και εξειδικευμένο Τύπο 

1.2 
Διαφήμιση & πληροφόρηση στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
δημιουργία ιστοσελίδας 

  ΔΡΑΣΗ 2 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

2.1 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 

2.2 Παρουσιάσεις  

2.3 Δείπνα 

2.4 Εκπαιδευτικά ταξίδια σε περιοχές παραγωγής 

  ΔΡΑΣΗ 3 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

3.1 Έντυπο και διαφημιστικό υλικό 

  ΔΡΑΣΗ 4 - ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ  

4.1 Μελέτη αγοράς ΗΠΑ 

Ενέργεια 4ββ Μελέτη αποτελεσματικότητας 

 
 

ΔΡΑΣΗ 1 – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 

Ενέργεια αα   Διαφήμιση σε γενικό και εξειδικευμένο Τύπο 

Για τη βέλτιστη προώθηση των μηνυμάτων του προγράμματος και προκειμένου να προσεγγιστούν οι 
ομάδες-στόχοι, απαιτείται η συμπερίληψη καταχωρήσεων (ολοσέλιδες διαφημίσεις/advertorial) σε 
έντυπα γενικού και κλαδικού ενδιαφέροντος. 

Τα άρθρα/advertorial θα περιλαμβάνουν κάποιες ή όλες από τις παρακάτω θεματικές : 

o Γενικές πληροφορίες για τον αμπελώνα του Αγίου Όρους και την αμπελοοινική παράδοση  
o Αναδρομή στην ιστορία του αμπελώνα και τη σύγχρονη οινοποιητική πρακτική 
o Πληροφορίες για τα είδη των παραγόμενων κρασιών – χωρίς αναφορές σε εμπορικά σήματα 
o Πληροφορίες για την προωθητική καμπάνια και τις ολοκληρωμένες/επικείμενες δράσεις 
o Πληροφορίες για το σήμα ποιότητας Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη 

Φωτογραφικό υλικό. 

Η συγγραφή θα γίνει από έμπειρους αρθρογράφους, ειδικούς στα θέματα κρασιού. 
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Λαμβάνοντας υπ’όψιν τη στρατηγική του προγράμματος, επιλέχθηκαν τα δύο παρακάτω έντυπα για τη 
δημοσίευση των διαφημίσεων/advertorial: 

a) Ολοσέλιδη καταχώρηση τετραχρωμίας με πληροφοριακό περιεχόμενο (advertorial) στο περιοδικό 
Wine Spectator https://www.winespectator.com/ που κυκλοφορεί στην αγορά των ΗΠΑ. 

Με κυκλοφορία 390.000 αντιτύπων και μέσο όρο 8,1 αναγνωστών ανά τεύχος, το περιοδικό Wine 
Spectator καταλήγει να προσεγγίζει περισσότερους από 3 εκατ. αναγνώστες και να αποτελεί το 
μεγαλύτερο περιοδικού κρασιού/lifestyle παγκοσμίως.  

Το προφίλ των αναγνωστών του περιοδικού ταιριάζει στις επιλεχθείσες ομάδες-στόχους, καθώς έχει τα 
εξής χαρακτηριστικά: 

o Περιλαμβάνει επιχειρηματίες, trendsetters, key trade buyers 
o Συνδυάζει lifestyle (ταξίδια, μαγειρική, νέες εμπειρίες) με κρασί 
o Decision makers (72-81%) 
o Ιδιαίτερα υψηλό εισόδημα  
o Μέση ηλικία: 51 
o Λάτρεις του κρασιού/μεγάλη κατανάλωση (>10 εκατ. ποτήρια αλκοόλ κάθε εβδομάδα στο 

σύνολο των αναγνωστών) 
o Διάθεση για δοκιμή νέων κρασιών (75%) 
o Λάτρεις ταξιδιών 

Μέσα από την καταχώρηση στο Wine Spectator προσεγγίζονται και οι τρεις αγορές-στόχοι, καθώς 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οινικά περιοδικά σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, η στόχευσή του στο 
συνδυασμό κρασιού με μαγειρική, ταξίδια και νέες εμπειρίες εξυπηρετεί τους σκοπούς του 
προγράμματος καθώς αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για  τα μηνύματα της καμπάνιας. 

b) Ολοσέλιδη καταχώρηση τετραχρωμίας με πληροφοριακό περιεχόμενο (advertorial) στο ετήσιο Food 
& Wine αφιέρωμα της εφημερίδας Εθνικός Κήρυκας https://www.ekirikas.com/  που κυκλοφορεί 
στην αγορά των ΗΠΑ. 

Η καθημερινή ελληνική εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας» έχει έδρα τη Νέα Υόρκη και αποτελεί ένα από πιο 
δημοφιλή έντυπα της ομογένειας στις ΗΠΑ. Με ημερήσια κυκλοφορία 40.000 αντιτύπων (εκ των οποίων 
37.000 αποτελούν συνδρομές) και πώληση σε περισσότερες από 1.000 τοποθεσίες στην Ανατολική Ακτή, 
ο Εθνικός Κήρυκας είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης της ομογένειας και ενημέρωσης 
σχετικά με το πρόγραμμα και τα προωθούμενα προϊόντα.  

c) Καταχώρηση στο μηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης των Financial Times: “How to Spend it” που 
κυκλοφορεί την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Το περιοδικό How to Spend It είναι πολυτελές έντυπο-περιοδικό ένθετο μία φορά το μήνα (ένα 
Σαββατοκύριακο) στην βρετανική (πλην όμως με παγκόσμια κυκλοφορία) εφημερίδα Financial Times. 
Κατά πολλούς θρωρείται η «Βίβλος της ευζωίας» κι ένα από το πλέον επηρεαστικά έντυπα για τον 
σύγχρονο τρόπο ζωής και τις σύγχρονες τάσεις παγκοσμίως. Οι διαφημιζόμενοι του How to Spend It 
είναι υψηλού κύρους brands, και η τοποθέτηση των οίνων ΠΓΕ Αγιο Όρος στο εν λόγω έντυπο θα 
προσδώσει κύρος και θα προσελκύσει το υψηλής εισοδηματικής στάθμης κοινό του εντύπου, το οποίο 
αναζητά ιδιαίτερα προιόντα από όλο τον κόσμο. Η κυκλοφορία των Financial Times το Σαββατοκύριακο 
κατά το οποίο διανέμεται το How to Spent It ανέρχεται στα 3,5 εκ αντίτυπα, με εκτιμώμενη 
αναγνωσιμότητα (συμπεριλαμβανομένου του website, πάνω από 20 εκατομμύρια αναγνώστες – πηγή: 
www.ft.com) 

Ανακεφαλαιωτικές καταχωρήσεις ανά έτος προγράμματος: 

https://www.winespectator.com/
https://www.ekirikas.com/
http://www.ft.com/
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 1ο έτος 2ο έτος Εκτιμώμενη 
προσέλκυση 

Έντυπες 
καταχωρήσεις 

1 καταχώρηση Wine Spectator 
(ΗΠΑ) 

1 καταχώρηση Εθνικός Κήρυκας 
(ΗΠΑ) 

1 καταχώρηση στο How to 
Spend It (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 

2 καταχωρήσεις Wine Spectator 
(ΗΠΑ) 

2 καταχωρήσεις Εθνικός Κήρυκας 
(ΗΠΑ) 

1 καταχώρηση στο How to Spend 
It (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 

20.000.000 + 

Ομάδες-στόχοι:  

o Εισαγωγείς, διανομείς 
o HORECA 
o Διαμορφωτές γνώμης, δημοσιογράφοι, 
o Σομελιέ  
o Οινόφιλοι καταναλωτές 

Η συγκεκριμένη δράση κρίνεται πρωτεύουσας σημασίας καθώς δύναται να επιφέρει άμεσα και ικανά 
αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Η παρουσίαση των προωθούμενων 
οίνων σε γεωγραφικές περιοχές όπου δεν έχουν επαρκή διείσδυση ή όπου σημειώνουν ύφεση εξαγωγών 
λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης με τις συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού που προέκυψαν στην 
παγκόσμια αγορά αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας, είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της αγοράς και την εδραίωση της παρουσίας της προτείνουσας οργάνωσης.  

Συνεπώς, σε χρήση των προβλέψεων του άρθρου 2 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/419, η προτείνουσα οργάνωση 
προτίθεται να επαναλάβει τη δράση και σε κοινό-στόχο και σε γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν 
υλοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις και κατά το παρελθόν. 

Ανάλυση κόστους ανά έτος: 

ΕΤΟΣ 1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΥΠΟ 

    1.1. 
Μονάδα 
μέτρησης 

Αριθμ
ός 

Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια 
αα 

  
Διαφήμιση στο γενικό και 
εξειδικευμένο τύπο 

        

  1 
Καταχωρήσεις σε περιοδικά 
(advertorial) 

        

    Καταχώρηση Wine Spectator  
Αριθμός 
δημοσιεύσεων 

1 27.500,00 € 27.500,00 € 

    
Καταχώρηση Εθνικός 
Κήρυκας 

Αριθμός 
δημοσιεύσεων 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 

    
Καταχώρηση How to Spend 
it 

Αριθμός 
δημοσιεύσεων 

1 25.000,00 € 25.000,00 € 

    
Υποσύνολο κόστος 
καταχωρήσεων 

    55.000,00 € 
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  2 

Ανάπτυξη 
κειμένων/γραφιστικών Wine 
Spectator & Εθνικός 
Κύρηκας 

Κατ'αποκοπή 1 10.000,00 € 10.000,00 € 

    
Ανάπτυξη 
κειμένων/γραφιστικών How 
to Spend it 

Κατ'αποκοπή 1 2.750,00 € 2.750,00 € 

    
Υποσύνολο κόστος 
γραφιστικών 

     12.750,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ       67.750,00 € 

 

ΕΤΟΣ 2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΥΠΟ 

    1.1 
Μονάδα 
μέτρησης 

Αριθμός Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια 
αα 

  
Διαφήμιση στο γενικό και 
εξειδικευμένο τύπο 

        

  1 
Καταχωρήσεις σε περιοδικά 
(advertorial) 

        

    Καταχώρηση Wine Spectator  
Αριθμός 
δημοσιεύσεων 

2    27.500,00 €      55.000,00 €  

    
Καταχώρηση Εθνικός 
Κήρυκας 

Αριθμός 
δημοσιεύσεων 

2      2.500,00 €          5.000,00 €  

    
Καταχώρηση How to Spend 
it 

Αριθμός 
δημοσιεύσεων 

1    25.000,00 €       25.000,00€  

    
Υποσύνολο κόστος 
καταχωρήσεων 

          85.000,00 €  

  2 

Ανάπτυξη 
κειμένων/γραφιστικών Wine 
Spectator & Εθνικός 
Κύρηκας 

Κατ'αποκοπή 1 
    10.000,00 
€  

      10.000,00 
€  

    
Ανάπτυξη 
κειμένων/γραφιστικών How 
to Spend it 

Κατ'αποκοπή 1      2.750,00 €          2.750,00 €  

    
Υποσύνολο κόστος 
γραφιστικών 

      
       12.750,00 
€  

  ΣΥΝΟΛΟ        
       97.750,00 
€  

Συνολικός προϋπολογισμός ανά αγορά-στόχο: 

ΧΩΡΑ 1ο έτος 2ο έτος ΣΥΝΟΛΟ 
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ΗΠΑ 40.000,00 € 70.000,00 € 110.000,00 € 

ΚΑΝΑΔΑΣ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΑΓΓΛΙΑ 27.750,00 € 27.750,00 € 55.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 67.750,00 € 97.750,00 € 165.500,00 € 

 

Σημειώνεται ότι το συνολικό κόστος επιμερίζεται στις ΗΠΑ καθώς εκεί εδρεύουν τα επιλεγέντα μέσα 
ενημέρωσης – παρ’όλα αυτά, ειδικά στην περίπτωση του Wine Spectator ο αντίκτυπος αφορά το σύνολο 
των χωρών-στόχων καθώς πρόκειται για παγκόσμιας εμβέλειας έντυπο. Ομοίως και για το How to Spend 
It. 

Δράση 1 – Ενέργεια γγ 

Διαφήμιση & πληροφόρηση στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία ιστοσελίδας 

Η Δράση 1 – Ενέργεια γγ περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενέργειες: 

• Δημιουργία & συντήρηση ιστοσελίδας 

• Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

• Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε διαδίκτυο 

Ακολουθεί ανάλυση των επιμέρους υποενεργειών: 

i) Δημιουργία & συντήρηση ιστοσελίδας 

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθεί ειδική ιστοσελίδα με στόχο την καλαίσθητη 
παρουσίαση του προγράμματος, την προσέλκυση ενδιαφέροντος και τη δημιουργία καταναλωτικού 
ρεύματος στις αγορές-στόχους.  

Το κόστος περιλαμβάνει το σχεδιασμό, γραφιστική επιμέλεια, επιμέλεια περιεχομένου και συντήρηση 
της ιστοσελίδας για το σύνολο της διάρκειας του έργου. 

Η πρόταση περιλαμβάνει τη στοχευμένη βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης (SEO) για την 
αύξηση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του έργου στις επιμέρους χώρες-στόχους.  

Η δράση θα εστιάσει στην αύξηση επισκεψιμότητας μέσα από τη μεγαλύτερη παγκοσμίως μηχανή 
αναζήτησης Google και με χρήση 15-20 λέξεων- κλειδιά.  

Εκτιμώμενη προσέλκυση (μοναδική επισκεψιμότητα) 

 1ο έτος 2ο έτος Σύνολο 

Ιστοσελίδα 1.500 1.500 3.000 επισκέπτες 

Το κόστος υλοποίησης υπολογίζεται στην αγορά-στόχο των ΗΠΑ αλλά η δράση αφορά όλες τις αγορές-
στόχος (Ηνωμένο Βασιλείο, Καναδάς, ΗΠΑ, Αυστραλία). 

ii) Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Σύμφωνα με την έρευνα “Digital in 2019 Global Overview/Q2” της εταιρείας We Are Social, από τα 4,4 
δις. ενεργών χρηστών διαδικτύου, τουλάχιστον 3,4 δις. είναι ενεργοί χρήστες μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, αριθμός που αντιστοιχεί στο 42% του συνολικού πληθυσμού της γης.  
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Πηγή: We Are Social 

Εστιάζοντας στις αγορές-στόχους, η διείσδυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέρχεται σε ακόμα 
υψηλότερα ποσοστά καθώς σε ΗΠΑ/Καναδά φτάνει στο 70% και στην Αυστραλία το 55%. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υποενέργειας θα δημιουργηθούν σελίδες του προγράμματος σε 
Facebook, Instagram και LinkedIn, στις οποίες θα ανεβαίνει τακτικά περιεχόμενο σχετικά με: 

Γενικές πληροφορίες για τον αμπελώνα του Αγίου Όρους και την αμπελοοινική παράδοση  

Αναδρομή στην ιστορία του αμπελώνα και τη σύγχρονη οινοποιητική πρακτική 

Πληροφορίες για τα είδη των παραγόμενων κρασιών – χωρίς αναφορές σε εμπορικά σήματα 

Πληροφορίες για την προωθητική καμπάνια και τις ολοκληρωμένες/επικείμενες δράσεις 

Πληροφορίες για το σήμα ποιότητας Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη 

Φωτογραφικό υλικό 

Η digital στρατηγική θα υλοποιηθεί εφαρμόζοντας συγκεκριμένες τακτικές digital marketing και social 
media advertising για να πετύχουμε τους εξής στόχους. 

- Χτίσιμο brand awareness στο ηλικιακό κοινό που έχει οριστεί αξιοποιώντας τα κατάλληλα social 
networks, πραγματοποιώντας στοχευμένες καμπάνιες και αναπτύσσοντας παράλληλα ενέργειες inbound 
marketing τόσο σε επιλεγμένους publishers και θεματικά apps όσο και με την σωστή επιλογή micro 
influencers την αξιοποίησή τους με συγκεκριμένες τακτικές προς όφελος του προγράμματος 

Συνολικά θα δημιουργηθούν 3 λογαριασμοί μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,  Instagram & 
Linkedin) για το σύνολο της διάρκειας του έργου και θα πραγματοποιηθούν 64 δημοσιεύσεις κατά το 
πρώτο έτος και 64 δημοσιεύσεις κατά το δεύτερο έτος.  

 1ο έτος 2ο έτος Εκτιμώμενη προσέλκυση 
(likes) 

Λογαριασμοί σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 

Facebook, 
Instagram, LinkedIn 

Facebook, Instagram, 
LinkedIn 

5.000 

Το κόστος υλοποίησης υπολογίζεται στην αγορά-στόχο του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά η δράση αφορά 
όλες τις αγορές-στόχος (Ηνωμένο Βασιλείο, Καναδάς, ΗΠΑ, Αυστραλία). 

iii) Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
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Οι δημοφιλέστερες πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων είναι τα Facebook, YouTube και WhatsApp, ενώ 
από πλευράς μεγέθους εν δυνάμει καταναλωτικού κοινού πιο επιτυχημένες πλατφόρμες είναι κατά 
σειρά: 

Facebook  

Instagram  

LinkedIn  

Οι κύριοι λόγοι συμπερίληψης διαφημίσεων για το ΠΓΕ Άγιο Όρος σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι: 

Αύξηση αναγνωρισιμότητας καμπάνιας και προωθούμενων οίνων 

Αύξηση ροής επισκεπτών προς ιστοσελίδα προγράμματος 

Προσέλκυση καταναλωτών 

Αύξηση πωλήσεων 

Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπεται η καταχώρηση 15 διαφημίσεων ετησίως σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Οι διαφημίσεις μπορούν να έχουν τη μορφή χορηγούμενων post σε Facebook, 
Instagram και LinkedIn είτε διαφημιστικών αναφορών σε λογαριασμούς διαμορφωτών γνώμης με 
αυξημένη επιρροή (influencers).  

Ανακεφαλαιωτικές διαφημιστικές καταχωρήσεις ανά έτος προγράμματος: 

 1ο έτος 2ο έτος Σύνολο 

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε social media 15 20 35 

Εκτιμώμενη προσέλκυση (reach) 2.000.000 2.000.000 4.000.000 

Η συγκεκριμένη δράση κρίνεται πρωτεύουσας σημασίας καθώς δύναται να επιφέρει άμεσα και ικανά 
αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Η παρουσίαση των προωθούμενων 
οίνων σε γεωγραφικές περιοχές όπου δεν έχουν επαρκή διείσδυση ή όπου σημειώνουν ύφεση εξαγωγών 
λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης με τις συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού που προέκυψαν στην 
παγκόσμια αγορά αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας, είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της αγοράς και την εδραίωση της παρουσίας της προτείνουσας οργάνωσης. 

iv) Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε διαδίκτυο 

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του διαδικτύου στην ενημέρωση των καταναλωτών 
αλλά και των επαγγελματιών σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα του κρασιού, το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει δημοσίευση πληρωμένων άρθρων σε ηλεκτρονικό τύπο. Στόχος των καταχωρήσεων θα 
είναι – σε αντιστοιχία και με τις έντυπες καταχωρήσεις- η προσέγγιση των ομάδων-στόχων και η 
εκπαίδευση σχετικά με τους οίνους ΠΓΕ Άγιο Όρος. 

Οι ιστοσελίδες που θα επιλεγούν θα ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

Ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος 

Οινικού ενδιαφέροντος 

lifestyle/travel/food  

Ενδεικτική αναφορά σε ιστοσελίδες: 

www.ekirikas.gr  

http://www.ekirikas.gr/


 

71 

 

www.winespectator.com  

https://vinepair.com/  

https://winefolly.com/  

www.winemag.com/ 

www.wineandspiritsmagazine.com/ 

Η δράση αφορά μόνο την την αγορά-στόχο των ΗΠΑ. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν ανά έτος οι 
παρακάτω διαφημίσεις σε διαδίκτυο: 

Διαφήμιση σε διαδίκτυο  1ο έτος 2ο έτος Εκτιμώμενη προσέλκυση 

Διαφημιστικές καταχωρήσεις 
σε διαδίκτυο 

5 διαφημίσεις 8 διαφημίσεις 500.000 

Ομάδες-στόχοι:  

Εισαγωγείς, διανομείς 

HORECA 

Διαμορφωτές γνώμης, δημοσιογράφοι 

Οινόφιλοι καταναλωτές 

Η συγκεκριμένη δράση κρίνεται πρωτεύουσας σημασίας καθώς δύναται να επιφέρει άμεσα και ικανά 
αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Η παρουσίαση των προωθούμενων 
οίνων σε γεωγραφικές περιοχές όπου δεν έχουν επαρκή διείσδυση ή όπου σημειώνουν ύφεση εξαγωγών 
λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης με τις συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού που προέκυψαν στην 
παγκόσμια αγορά αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας, είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της αγοράς και την εδραίωση της παρουσίας της προτείνουσας οργάνωσης.  

Συνεπώς, σε χρήση των προβλέψεων του άρθρου 2 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/419, η προτείνουσα οργάνωση 
προτίθεται να επαναλάβει τη δράση και σε κοινό-στόχο και σε γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν 
υλοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις και κατά το παρελθόν. 

Ανάλυση κόστους : 

ΕΤΟΣ 1 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

    1.2 
Μονάδα 
μέτρησης 

Αριθμός Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια 
γγ 

1 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Αριθμός 
διαφημίσεων 

64 312,5  € 20.000,00 € 

  2 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΜΕΣΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Αριθμός 
διαφημίσεων 

15 1.000,00 € 15.000,00 € 

  3 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

     

    
Γραφιστική ανάπτυξη 
διαφημίσεων 

Κατ'αποκοπή 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

http://www.winespectator.com/
https://vinepair.com/
https://winefolly.com/
file:///C:/Downloads/www.winemag.com
file:///C:/Downloads/www.wineandspiritsmagazine.com
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Καταχωρήσεις  σε 
ηλεκτρονικό τύπο 

Αριθμός 
διαφημίσεων 

5 2.000,00 € 10.000,00 € 

    
Υποσύνολο 
καταχωρήσεις σε 
ηλεκτρονικό τύπο 

    13.000,00 € 

  4 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ      

    
Κατασκευή 
ιστοσελίδας 

Κατ'αποκοπή 1 8.000,00 € 8.000,00 € 

    
Ανάπτυξη 
περιεχομένου 

Κατ'αποκοπή 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

    
Μετάφραση 
ιστοσελίδας σε 
αγγλική, γαλλική 

Κατ'αποκοπή 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

    
Search Engine 
Optmization (SEO) 

Κατ'αποκοπή 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

    
Υποσύνολο 
ιστοσελίδα 

      16.000,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ        64.000,00 € 

 

ΕΤΟΣ 2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

    Ενέργεια γγ 
Μονάδα 
μέτρησης 

Αριθμός Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια 
γγ 

1 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Αναρτήσεις 64 312,5  € 20.000,00 € 

  2 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ 
ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Αριθμός 
διαφημίσεων 

20 1.000,00 € 20.000,00 € 

  3 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΥΠΟ 

       

    
Γραφιστική 
ανάπτυξη 
διαφημίσεων 

Κατ'αποκοπή 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

    
Καταχωρήσεις  σε 
ηλεκτρονικό τύπο 

Αριθμός 
διαφημίσεων 

8 2.000,00 € 16.000,00 € 

    Υποσύνολο 
καταχωρήσεις σε 

     19.000,00 € 
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Συνολικός προϋπολογισμός ανά αγορά-στόχο και ανά έτος: 

ΧΩΡΑ 1ο έτος 2ο έτος ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΠΑ 44.000,00 € 43.000,00 € 87.000,00 € 

ΚΑΝΑΔΑΣ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ΑΓΓΛΙΑ 20.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 64.000,00 € 63.000,00 € 127.000,00 € 

 

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση αφορά σε ενέργειες οι οποίες είναι καθ’ολοκληρίαν 
διαδικτυακές και συνεπώς δεν απευθύνονται ξεχωριστά σε κάθε αγορά-στόχο. 

Για λόγους διαχείρισης, το συνολικό κόστος επιμερίζεται στις ΗΠΑ – παρ’όλα αυτά ο αντίκτυπος αφορά 
το σύνολο των χωρών-στόχων καθώς πρόκειται για διαδικτυακές ενέργειες. 

Η γραμμή προϋπολογισμού «Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης» αφορά στη διαχείριση, ανάπτυξη 
και δημοσίευση περιεχομένου στους επίσημους λογαριασμούς που θα δημιουργηθούν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για το πρόγραμμα. Η ενέργεια «Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης» αφορά σε διαφημιστικές καταχωρήσεις του προγράμματος μέσα στις πλατφόρμες Facebook, 
Instagram και Linkedin και δεν υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ των δύο ενεργειών. 

ΔΡΑΣΗ 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Δράση 2.1 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 

Στο πλαίσιο της δράσης 2.1 θα πραγματοποιηθεί συμμετοχή σε σημαντικού κύρους εμπορικές εκθέσεις 
στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Summer Fancy Food Show – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ 

ηλεκτρονικό τύπο 

  4 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ         

    
Κατασκευή 
ιστοσελίδας 

  0 0,00 € 0,00 € 

    
Ανάπτυξη 
περιεχομένου 

Κατ'αποκοπή 1 1.800,00 € 1.800,00 € 

    
Μετάφραση 
ιστοσελίδας σε 
αγγλική, γαλλική 

Κατ'αποκοπή 1 200,00 € 200,00 € 

    
Search Engine 
Optmization (SEO) 

Κατ'αποκοπή 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

    
Υποσύνολο 
ιστοσελίδα 

      4.000,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ        63.000,00 € 



 

74 

 

Κατά το πρώτο και δεύτερο έτος θα πραγματοποιηθεί συμμετοχή στην έκθεση  στη Summer Fancy Food 
Show https://www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-food-show/. 

Η έκθεση διοργανώνεται από το σύνδεσμο «SPECIALTY FOOD ASSOCIATION», στον οποίο συμμετέχουν 
πάνω από 3.000 μέλη. Θεωρείται η μεγαλύτερη εκθεσιακή εκδήλωση Τροφίμων και Ποτών της Βορείου 
Αμερικής και αποτελεί ένα επιχειρηματικό γεγονός που προσελκύει τους σημαντικότερους εκπροσώπους 
από το χώρο της λιανικής, της τροφοδοσίας, της χονδρικής, της διανομής, της μαζικής εστίασης και της 
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, καθώς και του Τύπου. Το σύνολο των επισκεπτών ξεπερνάει ετησίως 
τις 16.000. 

Τα ελληνικά προϊόντα έχουν ξεχωριστή θέση στη συγκεκριμένη έκθεση καθώς προτιμάται από 
εισαγωγείς και διανομείς της ελληνικής ομογένειας. Κατά το έτος 2018, η Ελλάδα ήταν τιμώμενη χώρα 
στη Summer Fancy Food Show, γεγονός που ανέδειξε έτι περαιτέρω τη δυναμική των ελληνικών 
τροφίμων και ποτών.  

Για τη συμμετοχή στην έκθεση θα δημιουργηθεί ειδική πλατεία οινογνωσίας διαστάσεων 24 
τετραγωνικών μέτρων, όπου θα παρουσιάζονται οι οίνοι ΠΓΕ Άγιο Όρος. Τα κρασιά θα είναι διαθέσιμα 
και για ελεύθερη δοκιμή από τους επισκέπτες, ενώ θα υπάρχει συμμετοχή των παραγωγών οι οποίοι θα 
είναι επιφορτισμένοι με την παρουσίαση των κρασιών και τη διανομή του προωθητικού υλικού.  

Μέσα από τη συμμετοχή στην έκθεση το πρόγραμμα αναμένει να προσεγγίσει επαγγελματίες HORECA, 
διαμορφωτές γνώμης αλλά και εκπροσώπους της ομογένειας, ενώ συνολικά εκτιμάται πως θα 
επισκεφθούν το περίπτερο τουλάχιστον 1.500 άτομα ανά έτος. 

London Wine Fair – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο 

Κατά το δεύτερο έτος θα πραγματοποιηθεί συμμετοχή στην έκθεση  στη London Wine Fair 
https://www.londonwinefair.com/)  

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις οίνου του Ηνωμένου Βασιλείου όπου συμμετέχουν 
περισσότεροι από 15.000 επαγγελματίες και αγοραστές οίνου του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και 
διαμορφωτές γνώμης και δημοσιογράφους του κλάδου εντός και εκτός Ηνωμένου Βασιλείου 

Σημειώνεται ότι λόγω των αβέβαιων επιπτώσεων του COVID-19 στην εκθεσιακή βιομηχανία και για το 
έτος 2022, με την πραγματοποίηση εκθεσιακών γεγονότων να τελεί υπό αίρεση, το έτος 2022 
αποφύγαμε να συμπεριλάβουμε την ως άνω έκθεση στο πρόγραμμα μας. 

Ομάδες-στόχοι:  

Εισαγωγείς, διανομείς 

HORECA 

Διαμορφωτές γνώμης, δημοσιογράφοι, 

Οινόφιλοι καταναλωτές 

 

Συμμετοχή 
σε εμπορικές 
εκθέσεις 

1ο έτος 2ο έτος Εκτιμώμενος αριθμός 
επισκεπτών ανά έτος 

Summer Fancy Food 
Show, Νέα Υόρκη, 
ΗΠΑ 

Summer Fancy Food Show, 
Νέα Υόρκη, ΗΠΑ 

London Wine Fair 

2.000 

Η συγκεκριμένη δράση κρίνεται πρωτεύουσας σημασίας καθώς δύναται να επιφέρει άμεσα και ικανά 
αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Η παρουσίαση των προωθούμενων 

https://www.specialtyfood.com/shows-events/summer-fancy-food-show/
https://www.londonwinefair.com/
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οίνων σε γεωγραφικές περιοχές όπου δεν έχουν επαρκή διείσδυση ή όπου σημειώνουν ύφεση εξαγωγών 
λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης με τις συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού που προέκυψαν στην 
παγκόσμια αγορά αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας, είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της αγοράς και την εδραίωση της παρουσίας της προτείνουσας οργάνωσης.  

Συνεπώς, σε χρήση των προβλέψεων του άρθρου 2 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/419, η προτείνουσα οργάνωση 
προτίθεται να επαναλάβει τη δράση και σε κοινό-στόχο και σε γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν 
υλοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις και κατά το παρελθόν. 

Ανάλυση κόστους ανά έτος: 

ΕΤΟΣ 1 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 2.1 
Μονάδα 
μέτρησης 

Αριθμός Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια 
αα 

Ενοικίαση χώρου 24 
m2 

€/m2 24 450,00 € 10.800,00 € 

  
Εγκατάσταση 
περιπτέρου 

€/m2 24 450,00 € 10.800,00 € 

  

Προσωπικό για τη 
λειτουργία του 
περιπτέρου (1 άτομο 
Χ 3 ημέρες) 

€/άτομο/ημέρ
α 

3 500,00 € 1.500,00 € 

  

Sommelier 
παρουσίασης 
κρασιών (1 άτομο Χ 
3 ημέρες) 

Ημέρες 3 2.000,00 € 6.000,00 € 

  
Εγγραφή σε 
κατάλογο έκθεσης 

  1 500,00 € 500,00 € 

  Γραφιστικά   1 6.000,00 € 6.000,00 € 

  Κάρτες εισόδου 
Αριθμός 
καρτών 

10 60,00 € 600,00 € 

  
Βιντεοσκόπηση για 
χρήση σε social 
media 

  1 5.000,00 € 5.000,00 € 

  
Προμήθεια 
αναλωσίμων 

  1 1.000,00 € 1.000,00 € 

Ενέργεια 
στστ 

Αγορά οίνου Φιάλες 100 6,00 € 600,00 € 

Ενέργεια 
εε 

Μεταφορά οίνου   1 10.000,00 € 10.000,00 € 

Ενέργεια Δημόσιες σχέσεις   1 7.200,00 € 7.200,00 € 
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κκ 

          

  
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

     60.000,00 € 

 

ΕΤΟΣ 2 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (SUMMER FANCY FOOD) 

 2.1 
Μονάδα 
μέτρησης 

Αριθμός Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια 
αα 

Ενοικίαση χώρου 24 m2 €/m2 24 450,00 € 10.800,00 € 

  Εγκατάσταση περιπτέρου €/m2 24 450,00 € 10.800,00 € 

  
Προσωπικό για τη 
λειτουργία του περιπτέρου 
(1 άτομο Χ 3 ημέρες) 

€/άτομο/ημέρ
α 

3 500,00 € 1.500,00 € 

  
Sommelier παρουσίασης 
κρασιών (1 άτομο Χ 3 
ημέρες) 

Ημέρες 3 2.000,00 € 6.000,00 € 

  
Εγγραφή σε κατάλογο 
έκθεσης 

  1 500,00 € 500,00 € 

  Γραφιστικά   1 6.000,00 € 6.000,00 € 

  Κάρτες εισόδου 
Αριθμός 
καρτών 

10 60,00 € 600,00 € 

  
Βιντεοσκόπηση για χρήση 
σε social media 

  1 5.000,00 € 5.000,00 € 

  Προμήθεια αναλωσίμων   1 1.000,00 € 1.000,00 € 

Ενέργεια 
στστ 

Αγορά οίνου Φιάλες 100 6,00 € 600,00 € 

Ενέργεια εε Μεταφορά οίνου    1 10.000,00 € 10.000,00 € 

Ενέργεια κκ Δημόσιες σχέσεις   1 7.200,00 € 7.200,00 € 

  

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  (SUMMER FANCY FOOD) 

   

60.000,00 € 
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Στην κατηγορία «Δημόσιες Σχέσεις» εντάσσονται τα ακόλουθα:  

Επικοινωνία με διοργανωτή έκθεσης για εξασφάλιση χώρου και κατασκευή περιπτέρου 

Σχεδιασμός της συμμετοχής 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (LONDON WINE) 

   

1 2.1 
Μονάδα 
μέτρησης 

Αριθμός Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια αα 
Ενοικίαση χώρου 24 
m2 

€/m2 24 500,00 € 12.000,00 € 

  
Εγκατάσταση 
περιπτέρου 

€/m2 24 500,00 € 12.000,00 € 

  

Προσωπικό για τη 
λειτουργία του 
περιπτέρου (1 
άτομο Χ 3 ημέρες) 

€/άτομο/ημέρ
α 

3 500,00 € 1.500,00 € 

  

Sommelier 
παρουσίασης 
κρασιών (1 άτομο Χ 
3 ημέρες) 

Ημέρες 3 2.000,00 € 6.000,00 € 

  
Εγγραφή σε 
κατάλογο έκθεσης 

  1 500,00 € 500,00 € 

  Γραφιστικά   1 3.000,00 € 3.000,00 € 

  Κάρτες εισόδου 
Αριθμός 
καρτών 

10 60,00 € 600,00 € 

  
Βιντεοσκόπηση για 
χρήση σε social 
media 

  1 4.300,00 € 4.300,00 € 

  
Προμήθεια 
αναλωσίμων 

  1 1.000,00 € 1.000,00 € 

Ενέργεια στστ Αγορά οίνου Φιάλες 100 6,00 € 600,00 € 

Ενέργεια εε Μεταφορά οίνου    1 3.300,00 € 3.300,00 € 

Ενέργεια κκ Δημόσιες σχέσεις   1 5.200,00 € 5.200,00 € 

 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ LONDON WINE FAIR  50.000,00 € 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
110.000,00 € 
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Επιτόπιος έλεγχος και προετοιμασία του περιπτέρου πριν την έκθεση  

Επί τόπου συντονισμός και παρακολούθηση καθ’όλη τη διάρκεια της ενέργειας 

Ενέργειες δημοσιότητας δράσης 

Συγκέντρωση αποδεικτικών/παραδοτέων  

 

Συνολικός προϋπολογισμός ανά χώρα: 

ΧΩΡΑ 1ο έτος 2ο έτος ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΠΑ 60.000,00 € 60.000,00 € 120.000,00 € 

ΚΑΝΑΔΑΣ -   € -   € -   € 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ -   € -   € -   € 

ΑΓΓΛΙΑ -   € 50.000,00 € 50.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 € 110.000,00 € 170.000,00 € 

Η γραμμή προϋπολογισμού «βιντεοσκόπηση» αφορά στη βιντεοσκόπηση της δράσης για χρήση σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδα προγράμματος (Δράση 1). 

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τα παρακάτω κόστη άμεσων δαπανών (Ενέργεια 2ιι) – ταξιδιωτικές δαπάνες 
και μισθοδοσία οι οποίες  δεν θα βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος 
διαγωνισμού: 

ΕΤΟΣ 1 

Ταξιδιωτικά μελών της προτείνουσας οργάνωσης Αριθμός   Κόστος   Σύνολο    

Μετάβαση (6 άτομα) 6 
1.300,00 
€ 

7.800,00 €   

Διαμονή (6 άτομα / 5 διανυκτερεύσεις) 30 200,00 € 6.000,00 €   

Ημερήσια αποζημίωση (6 άτομα/6 ημέρες) 36 90,00 € 3.240,00 €   

         ΗΠΑ  

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ     17.040,00 €   17.040,0 €  

 

ΕΤΟΣ 2 

Ταξιδιωτικά μελών της προτείνουσας οργάνωσης  Αριθμός  Κόστος   Σύνολο 

Μετάβαση  (6 άτομα) 6 1.300,00 € 7.800,00 € 

Διαμονή (6 άτομα / 5 διανυκτερεύσεις) 30 200,00 € 6.000,00 € 

Ημερήσια αποζημίωση (6 άτομα/ 6 ημέρες) 36 90,00 € 3.240,00 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ (SUMMER FANCY FOOD)   17.040,00 € 

Ταξιδιωτικά έξοδα προτείνουσας οργάνωσης & 
παραγωγών οίνου ΠΓΕ Άγιο Όρος 
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Μετάβαση  (6 άτομα) 6 500,00 € 3.000,00 € 

Διαμονή (6 άτομα / 5 διανυκτερεύσεις) 30 200,00 € 6.000,00 € 

Ημερήσια αποζημίωση (6 άτομα/6 ημέρες) 36 90,00 € 3.240,00 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ (LONDON WINE)   12.240,00 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ   29.280,00 € 

 

ΕΤΟΣ 1      

Δαπάνες μισθοδοσίας μελών προτείνουσας 
οργάνωσης 

 Μήνες Κόστος Σύνολο  

Μισθοδοσία (1 άτομο Χ 2 μήνες Χ 2.000EUR) 2 2.000,00 € 4.000,00 €  

    ΗΠΑ 

    4.000,0 € 

 

ΕΤΟΣ 2    

 
Δαπάνες μισθοδοσίας μελών 
προτείνουσας οργάνωσης 

 Μήνες Κόστος Σύνολο 

Μισθοδοσία (1 άτομο Χ 2 μήνες Χ 
2.000EUR) 

2 2.000,00 € 4.000,00 € 

    ΗΠΑ ΑΓΓΛΙΑ 

    2.400,0 € 1.600,0 € 

 

Η γραμμή προϋπολογισμού «Δαπάνες μισθοδοσίας» αφορά σε μόνιμο προσωπικό του αιτούντος το 
οποίο θα απασχοληθεί σε: 

Επόπτευση εκτελεστικού οργανισμού στην προετοιμασία της δράσης  

Έλεγχος παραδοτέων και συμμόρφωση με εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες 

Επιτόπιος συντονισμός κατά τη διάρκεια της  υλοποίησης. 

 

Δράση 2.2 Παρουσιάσεις 

Στο πλαίσιο της δράσης 2.2 πρόκειται να διοργανωθούν στοχευμένες εκδηλώσεις, μέσω των οποίων θα 
προσεγγιστούν απευθείας οι ομάδες-στόχοι. 

Στόχος της διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι η επαφή των ομάδων-στόχων με τα προωθούμενα 
προϊόντα και η εξοικείωσή τους με αυτά, με αποτέλεσμα τη διάχυση των μηνυμάτων του προγράμματος. 

Πρόκειται για εκδηλώσεις παρουσίασης των προωθούμενων οίνων, όπου ειδικός οίνου σε συνεργασία 
με τον πρεσβευτή της καμπάνιας θα παρουσιάζουν τα κρασιά αλλά και τις δράσεις του προγράμματος.  
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Οι προσκεκλημένοι θα είναι προσεκτικά επιλεγμένοι ανάμεσα στις ομάδες-στόχους και θα φέρουν 
προστιθέμενη αξία στη διάχυση του προγράμματος. 

Συγκεκριμένα, το κοινό θα αποτελείται από: 

High-end καταναλωτές, με έμφαση στο κοινό της ομογένειας 

Διαμορφωτές γνώμης (influencers) 

Key Buyers / επαγγελματίες HORECA (αγοραστές HORECA) 

Θα δοθεί βάρος στην επιλογή τοποθεσιών υλοποίησης και τρόπου παρουσίασης τα οποία να 
συνεισφέρουν σε μια εκδήλωση εμπειρίας. 

Στόχος είναι να ταυτιστούν οι εκδηλώσεις του προγράμματος με ιδιαίτερη και premium εμπειρία. Το 
κοινό θα λαμβάνει πολυτελή αναμνηστικά δώρα τα οποία περιγράφονται στη δράση 3.1. 

Για την ενίσχυση της δημοσιότητας των εκδηλώσεων στις ΗΠΑ θα επιδιωχθεί σύμπραξη με το δίκτυο των 
μελών του Hellenic Initiative, το οποίο μεταξύ άλλων φέρνει σε επαφή high-end εκπροσώπους της 
ελληνικής ομογένειας με ελληνικά προϊόντα, δράσεις και πρωτοβουλίες. www.thehellenicinitiative.org     

Για την ομαλή υλοποίηση της δράσης απαιτείται η συνεργασία με εξειδικευμένο γραφείο δημοσίων 
σχέσεων ανά αγορά-στόχο, το οποίο θα αναλάβει: 

Το σχεδιασμό και διοργάνωση των ενεργειών της δράσης 2.2 

Επαφές με ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) 

Εντοπισμό και καλλιέργεια επαφών με διαμορφωτές γνώμης και επαγγελματίες HORECA και συνεχή 
τροφοδότηση με νέα του προγράμματος 

Αναζήτηση συνεργειών και συμπράξεων με δίκτυα και οργανισμούς όπως η Hellenic Initiative 

Το γραφείο δημοσίων σχέσεων θα παρακολουθεί το πρόγραμμα από την αρχή της υλοποίησής του και 
θα αποτελεί το σημείο αναφοράς του για την εκάστοτε αγορά-στόχο. Η συγκέντρωση του συνόλου του 
προγράμματος σε ένα κεντρικό σημείο επαφής και συντονισμού ανά αγορά-στόχο εξυπηρετεί αφενός 
στην πραγματοποίηση οικονομίας κλίμακας, αφετέρου στη δημιουργία μιας συνεκτικής εικόνας προς τις 
ομάδες-στόχους.  

Το δεύτερο στοιχείο της συγκεκριμένης δράσης είναι η συνεργασία με αναγνωρίσιμο διαμορφωτή 
γνώμης ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο του κεντρικού προσώπου της καμπάνιας (πρεσβευτής καμπάνιας 
/ campaign ambassador). Το προφίλ του θα διαφέρει ελαφρώς ανά αγορά-στόχο, δεδομένων των 
τάσεων και προτιμήσεων της εκάστοτε αγοράς. 

ΗΠΑ: ο πρεσβευτής θα είναι ευρέως αναγνωρίσιμος από τις ομάδες-στόχους 

Καναδάς: ο πρεσβευτής θα είναι δημοσιογράφος ή sommelier με έμφαση την πρόσβαση και τις επαφές 
του στην ελληνική κοινότητα. 

Αυστραλία: δε θα υπάρχει πρεσβευτής. 

Ηνωμένο Βασιλειο: ο πρεσβευτής θα είναι δημοσιογράφος ή sommelier με έμφαση την πρόσβαση και τις 
επαφές του στην ελληνική κοινότητα του Λονδίνου αλλά και στο ντόπιο οινόφιλο κοινό. 

Ο ρόλος του πρεσβευτή θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και την πραγματοποίηση 
συνεντεύξεων ή επαφών με τον Τύπο. 

Οι παρουσιάσεις θα λάβουν χώρα στις εξής περιοχές: 

http://www.thehellenicinitiative.org/
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ΗΠΑ: Νέα Υόρκη, Χάμπτονς, Βοστώνη (30 ή 50 άτομα έκαστη) 

Καναδάς: Μόντρεαλ, Τορόντο (30 ή 50 άτομα έκαστη)  

Αυστραλία: Μελβούρνη (20 άτομα έκαστη) 

Ηνωμένο Βασίλειο : Λονδίνο ή/και Μάντσεστερ και Εδιμβούργο 

Προωθητικές εκδηλώσεις οινογνωσίας 

 Έτος 1ο Έτος 2ο Συμμετέχοντες 

ΗΠΑ (ενδεικτικά Νέα Υόρκη, 
Hamptons, Βοστώνη) 

1 εκδήλωση των 30 
ατόμων 

3  εκδηλώσεις των 30 
ατόμων 

 

120 

Καναδάς (Μόντρεαλ, 
Τορόντο) 

1 εκδήλωση των 30 
ατόμων 

2 εκδηλώσεις των 30 
ατόμων 

 

90 

Αυστραλία (Μελβούρνη) 1 εκδήλωση των 20 
ατόμων 

1 εκδήλωση  των 20 
ατόμων 

 

40 

Ηνωμενο Βασίλειο 
(ενδεικτικά Λονδίνο, 
Εδιμβούργο, Μάντσεστερ) 

1 εκδήλωση των 20 
ατόμων 

3  εκδηλώσεις των 20 
ατόμων 

80 

ΣΥΝΟΛΟ 4 9 330 

Η συγκεκριμένη δράση κρίνεται πρωτεύουσας σημασίας καθώς δύναται να επιφέρει άμεσα και ικανά 
αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Η παρουσίαση των προωθούμενων 
οίνων σε γεωγραφικές περιοχές όπου δεν έχουν επαρκή διείσδυση ή όπου σημειώνουν ύφεση εξαγωγών 
λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης με τις συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού που προέκυψαν στην 
παγκόσμια αγορά αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας, είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της αγοράς και την εδραίωση της παρουσίας της προτείνουσας οργάνωσης.  

Συνεπώς, σε χρήση των προβλέψεων του άρθρου 2 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/419, η προτείνουσα οργάνωση 
προτίθεται να επαναλάβει τη δράση και σε κοινό-στόχο και σε γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν 
υλοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις και κατά το παρελθόν. 

Ανάλυση κόστους ανά έτος: 

Έτος 1ο: 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ         

1 
Παρουσιάσεις ΗΠΑ : 1 
ΝΥ (30 
άτομα/εκδήλωση) 

Μονάδα 
μέτρησης 

Αριθμός Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια 
αα 

Ενοικίαση αίθουσας & 
εξοπλισμού (όπως 
απαραίτητος 
εξοπλισμός για δοκιμή 
κρασιών -ποτήρια, 

Αριθμός 
αιθουσών 

1 7.100,00 € 7.100,00 € 
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πτυελοδοχεία, 
σαμπανιέρες, καρέκλες 
κλ-  και για την 
παρουσίαση -
projector, πανί ή 
οθόνη, ηχεία, 
μικρόφωνα, laptop 
κλπ.) 

Ενέργεια εε 
Μεταφορά οίνου και 
υλικών 

Κατ'αποκοπή 1 600,00 € 600,00 € 

Ενέργεια 
στστ 

Αγορά οίνου Φιάλες 40 6,00 € 240,00 € 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 30 130,00 € 3.900,00 € 

Ενέργεια κκ 

Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 
οργάνωση 
εκδηλώσεων 

Κατ'αποκοπή 1 6.666,67 € 6.666,67 € 

  
Συντονιστής/Παρουσια
στής εκδήλωσης 

Ημέρα 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

  Πρεσβευτής καμπάνιας Ημέρα 1 8.000,00 € 8.000,00 € 

  
Σύνολο ανά 
παρουσίαση ΗΠΑ 

   27.506,67 € 

  
Σύνολο για 1 
παρουσίαση 

 1 27.506,67 € 27.506,67 € 

  Υποσύνολο ΗΠΑ    27.506,67 € 

2 
Παρουσιάσεις Καναδά 
: 1 Montreal (30 
άτομα/εκδήλωση) 

Μονάδα 
μέτρησης 

Μονάδα Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια 
αα 

Ενοικίαση αίθουσας & 
εξοπλισμού (όπως 
απαραίτητος 
εξοπλισμός για δοκιμή 
κρασιών -ποτήρια, 
πτυελοδοχεία, 
σαμπανιέρες, καρέκλες 
κλ-  και για την 
παρουσίαση -
projector, πανί ή 
οθόνη, ηχεία, 
μικρόφωνα, laptop 
κλπ.) 

Αριθμός 
αιθουσών 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 
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Ενέργεια εε 
Μεταφορά οίνου και 
υλικών 

Κατ'αποκοπή 1 600,00 € 600,00 € 

Ενέργεια 
στστ 

Αγορά οίνου Φιάλες 40 6,00 € 240,00 € 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 30 100,00 € 3.000,00 € 

Ενέργεια κκ 

Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 
οργάνωση 
εκδηλώσεων 

Κατ'αποκοπή 1 7.500,00 € 7.500,00 € 

  
Συντονιστής/Παρουσια
στής εκδήλωσης 

Ημέρα 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

  Πρεσβευτής καμπάνιας Ημέρα 1 8.000,00 € 8.000,00 € 

  
Σύνολο ανά 
παρουσίαση Καναδά 

   25.140,00 € 

  
Σύνολο για 1 
παρουσίαση 

 1 25.140,00 € 25.140,00 € 

  Υποσύνολο ΚΑΝΑΔΑΣ    25.140,00 € 

3 

Παρουσιάσεις 
Αυστραλία : 1 
Μελβούρνη (20 
άτομα/εκδήλωση) 

Μονάδα 
μέτρησης 

Μονάδα Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια 
αα 

Ενοικίαση αίθουσας & 
εξοπλισμού (όπως 
απαραίτητος 
εξοπλισμός για δοκιμή 
κρασιών -ποτήρια, 
πτυελοδοχεία, 
σαμπανιέρες, καρέκλες 
κλ-  και για την 
παρουσίαση -
projector, πανί ή 
οθόνη, ηχεία, 
μικρόφωνα, laptop 
κλπ.) 

Αριθμός 
αιθουσών 

1 4.000,00 € 4.000,00 € 

Ενέργεια εε 
Μεταφορά οίνου και 
υλικών 

Κατ'αποκοπή 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ενέργεια 
στστ 

Αγορά οίνου Φιάλες 40 6,00 € 240,00 € 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 20 150,00 € 3.000,00 € 
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Ενέργεια κκ 

Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 
οργάνωση 
εκδηλώσεων 

Κατ'αποκοπή 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

  
Συντονιστής/Παρουσια
στής εκδήλωσης 

Ημέρα 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

  Πρεσβευτής καμπάνιας Ημέρα 0  -   € 

  
Σύνολο ανά 
παρουσίαση 
Αυστραλία 

   13.240,00 € 

  
Σύνολο για 1 
παρουσίαση 

 1 13.240,00 € 13.240,00 € 

  Υποσύνολο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ    13.240,00 € 

4 
Παρουσιάσεις Αγγλία: 
1 Λονδίνο (20 
άτομα/εκδήλωση) 

Μονάδα 
μέτρησης 

Μονάδα Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια 
αα 

Ενοικίαση αίθουσας & 
εξοπλισμού (όπως 
απαραίτητος 
εξοπλισμός για δοκιμή 
κρασιών -ποτήρια, 
πτυελοδοχεία, 
σαμπανιέρες, καρέκλες 
κλ-  και για την 
παρουσίαση -
projector, πανί ή 
οθόνη, ηχεία, 
μικρόφωνα, laptop 
κλπ.) 

Αριθμός 
αιθουσών 

1 7.100,00 € 7.100,00 € 

Ενέργεια εε 
Μεταφορά οίνου και 
υλικών 

Κατ'αποκοπή 1 600,00 € 600,00 € 

Ενέργεια 
στστ 

Αγορά οίνου Φιάλες 40 6,00 € 240,00 € 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 20 130,00 € 2.600,00 € 

Ενέργεια κκ 

Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 
οργάνωση 
εκδηλώσεων 

Κατ'αποκοπή 1 6.666,67 € 6.666,67 € 

  
Συντονιστής/Παρουσια
στής εκδήλωσης 

Ημέρα 1 1.000,00 € 1.000,00 € 
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  Πρεσβευτής καμπάνιας Ημέρα 1 8.000,00 € 8.000,00 € 

  
Σύνολο ανά 
παρουσίαση ΑΓΓΛΙΑ 

   26.206,67 € 

  
Σύνολο για 1 
παρουσίαση 

 1 26.206,67 € 26.206,67 € 

  Υποσύνολο ΑΓΓΛΙΑ    26.206,67 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ    92.093,33 € 

 

Έτος 2ο: 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

Α ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ     

1 

Παρουσιάσεις ΗΠΑ : 1 
ΝΥ, 1 Boston, 1 
Hamptons (30 
άτομα/εκδήλωση) 

Μονάδα 
μέτρησης 

Αριθμός Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια αα 

Ενοικίαση αίθουσας & 
εξοπλισμού (όπως 
απαραίτητος εξοπλισμός 
για δοκιμή κρασιών -
ποτήρια, πτυελοδοχεία, 
σαμπανιέρες, καρέκλες 
κλ-  και για την 
παρουσίαση -projector, 
πανί ή οθόνη, ηχεία, 
μικρόφωνα, laptop κλπ.) 

Αριθμός 
αιθουσών 

1 7.100,00 € 7.100,00 € 

Ενέργεια εε 
Μεταφορά οίνου και 
υλικών 

Κατ'αποκοπή 1 600,00 € 600,00 € 

Ενέργεια στστ Αγορά οίνου Φιάλες 40 6,00 € 240,00 € 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 30 130,00 € 3.900,00 € 

Ενέργεια κκ 
Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 
οργάνωση εκδηλώσεων 

Κατ'αποκοπή 1 6.666,67 € 6.666,67 € 

  Συντονιστής εκδήλωσης Ημέρα 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

  Πρεσβευτής καμπάνιας Ημέρα 1 8.000,00 € 8.000,00 € 

  
Σύνολο ανά παρουσίαση 
ΗΠΑ 

   27.506,67 € 

  Σύνολο για 3  3 27.506,67 € 82.520,00 € 



 

86 

 

παρουσίασεις 

  Υποσύνολο ΗΠΑ    82.520,00 € 

2 
Παρουσιάσεις Καναδά : 
1 Montreal, 1 Toronto 
(30 άτομα/εκδήλωση) 

Μονάδα 
μέτρησης 

Μονάδα Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια αα 

Ενοικίαση αίθουσας & 
εξοπλισμού (όπως 
απαραίτητος εξοπλισμός 
για δοκιμή κρασιών -
ποτήρια, πτυελοδοχεία, 
σαμπανιέρες, καρέκλες 
κλ-  και για την 
παρουσίαση -projector, 
πανί ή οθόνη, ηχεία, 
μικρόφωνα, laptop κλπ.) 

Αριθμός 
αιθουσών 

1 4.800,00 € 4.800,00 € 

Ενέργεια εε 
Μεταφορά οίνου και 
υλικών 

Κατ'αποκοπή 1 600,00 € 600,00 € 

Ενέργεια στστ Αγορά οίνου Φιάλες 40 6,00 € 240,00 € 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 30 100,00 € 3.000,00 € 

Ενέργεια κκ 
Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 
οργάνωση εκδηλώσεων 

Κατ'αποκοπή 1 7.500,00 € 7.500,00 € 

  Συντονιστής εκδήλωσης Ημέρα 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

  Πρεσβευτής καμπάνιας Ημέρα 1 8.000,00 € 8.000,00 € 

  
Σύνολο ανά παρουσίαση 
Καναδά 

   25.140,00 € 

  
Σύνολο για 2 
παρουσίασεις 

 2 25.140,00 € 50.280,00 € 

  Υποσύνολο ΚΑΝΑΔΑΣ    50.280,00 € 

3 

Προωθητικές 
παρουσιάσεις 
Αυστραλία 
(Μελβούρνη): (20 
άτομα/εκδήλωση) 

Μονάδα 
μέτρησης 

Μονάδα Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια αα 

Ενοικίαση αίθουσας & 
εξοπλισμού (όπως 
απαραίτητος εξοπλισμός 
για δοκιμή κρασιών -
ποτήρια, πτυελοδοχεία, 
σαμπανιέρες, καρέκλες 

Αριθμός 
αιθουσών 

1 4.000,00 € 4.000,00 € 
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κλ-  και για την 
παρουσίαση -projector, 
πανί ή οθόνη, ηχεία, 
μικρόφωνα, laptop κλπ.) 

Ενέργεια εε 
Μεταφορά οίνου και 
υλικών 

Κατ'αποκοπή 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ενέργεια στστ Αγορά οίνου Φιάλες 40 6,00 € 240,00 € 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 20 150,00 € 3.000,00 € 

Ενέργεια κκ 
Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 
οργάνωση εκδηλώσεων 

Κατ'αποκοπή 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

  Συντονιστής εκδήλωσης Ημέρα 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

  Πρεσβευτής καμπάνιας Ημέρα 0  -   € 

  
Σύνολο ανά παρουσίαση 
Αυστραλία 

   13.240,00 € 

  
Σύνολο για 1 
παρουσίαση 

 1 13.240,00 € 13.240,00 € 

  Υποσύνολο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ    12.240,00 € 

4 

Προωθητικές 
παρουσιάσεις Αγγλία 
(Λονδίνο, Εδιμβούργο, 
Μάντσεστερ): (20 
άτομα/εκδήλωση) 

Μονάδα 
μέτρησης 

Μονάδα Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια αα 

Ενοικίαση αίθουσας & 
εξοπλισμού (όπως 
απαραίτητος εξοπλισμός 
για δοκιμή κρασιών -
ποτήρια, πτυελοδοχεία, 
σαμπανιέρες, καρέκλες 
κλ-  και για την 
παρουσίαση -projector, 
πανί ή οθόνη, ηχεία, 
μικρόφωνα, laptop κλπ.) 

Αριθμός 
αιθουσών 

1 7.100,00 € 7.100,00 € 

Ενέργεια εε 
Μεταφορά οίνου και 
υλικών 

Κατ'αποκοπή 1 600,00 € 600,00 € 

Ενέργεια στστ Αγορά οίνου Φιάλες 40 6,00 € 240,00 € 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 20 130,00 € 2.600,00 € 

Ενέργεια κκ Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 

Κατ'αποκοπή 1 6.666,70 € 6.666,70 € 
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οργάνωση εκδηλώσεων 

  Συντονιστής εκδήλωσης Ημέρα 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

  Πρεσβευτής καμπάνιας Ημέρα 1 8.000,00 € 8.000,00 € 

  
Σύνολο ανά παρουσίαση 
ΑΓΓΛΙΑ 

 1  26.206,70 € 

  
Σύνολο για 3 
παρουσιάσεις 

 3 26.206,70 € 78.620,10 € 

  Υποσύνολο ΑΓΓΛΙΑ    78.620,10 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΗΣ    223.660,10 € 

Συνολικός προϋπολογισμός 2.2: 

ΧΩΡΑ 1ο έτος 2ο έτος ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΠΑ 27.506,70 € 82.520,00 € 110.026,70 € 

ΚΑΝΑΔΑΣ 25.140,00 € 50.280,00 € 75.420,00 € 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 13.240,00 € 13.240,00 € 26.480,00 € 

ΑΓΓΛΙΑ 26.206,67 € 78.620,10 € 104.826,77 € 

ΣΥΝΟΛΟ 92.093,37 224.660,10 316.753,47 € 

 

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τα παρακάτω κόστη άμεσων δαπανών (Ενέργεια 2ιι) – ταξιδιωτικές δαπάνες 
και μισθοδοσία οι οποίες  δεν θα βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος 
διαγωνισμού:  

(α) απαιτούμενα ταξίδια που πρέπει να πραγματοποιηθούν από Ελλάδα προς ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία  
και Ηνωμενο Βασίλειο στο πλαίσιο υλοποίησης των παρουσιάσεων. 

Οι μεταβαίνοντες θα είναι εκπρόσωποι των μελών της προτείνουσας οργάνωσης, οι οποίοι θα είναι 
επιφορτισμένοι με την παρουσίαση των κρασιών τους στις ομάδες-στόχους κατά τη διάρκεια όλων των 
εκδηλώσεων.  

(β) Μόνιμο προσωπικό του αιτούντος το οποίο θα απασχοληθεί σε: 

Επόπτευση εκτελεστικού οργανισμού στην προετοιμασία της δράσης  

Έλεγχος παραδοτέων και συμμόρφωση με εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες 

Επιτόπιος συντονισμός κατά τη διάρκεια της  υλοποίησης. 

Έτος 1ο  - Ενέργεια 2ιι 

Ταξιδιωτικά μελών της προτείνουσας 
οργάνωσης 

Άτομα Κόστος Σύνολο 

ΚΑΝΑΔΑΣ    

Μετάβαση  (6 άτομα) 6 700,00 € 4.200,00 € 

Διαμονή (6 άτομα / 4 διανυκτερεύσεις) 24 200,00 € 4.800,00 € 



 

89 

 

Ημερήσια αποζημίωση (6 άτομα/5 ημέρες) 30 90,00 € 2.700,00 € 

Σύνολο Καναδάς   11.700,00 € 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ    

Μετάβαση (4 άτομα) 4 1.800,00 € 7.200,00 € 

Διαμονή (4 άτομα / 5 διανυκτερεύσεις) 20 200,00 € 4.000,00 € 

Ημερήσια αποζημίωση (4 άτομα /6 ημέρες) 24 90,00 € 2.160,00 € 

Σύνολο Αυστραλία   13.360,00 € 

ΑΓΓΛΙΑ    

Μετάβαση (6 άτομα) 6 500,00 € 3.000,00 € 

Διαμονή (6 άτομα / 4 διανυκτερεύσεις) 24 200,00 € 4.800,00 € 

Ημερήσια αποζημίωση (6 άτομα /5 ημέρες) 30 90,00 € 2.700,00 € 

Σύνολο Αγγλία   10.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ   35.560,00 € 

 

Δαπάνες 
μισθοδοσίας 
μελών της 
προτείνουσας 
οργάνωσης 

 Μήνες Κόστος Σύνολο    

 

Μισθοδοσία (1 
άτομο Χ 2 
μήνες Χ 
2.000EUR) 

2 2.000,00 € 4.000,00 €    

 

    ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ 

    1.600,0 € 1.200,0 € 800,0 € 400,0 € 

Έτος 2ο – Ενέργεια 2ιι 

Ταξιδιωτικά μελών της προτείνουσας οργάνωσης Άτομα Κόστος Σύνολο 

ΗΠΑ    

Μετάβαση  (4 άτομα) 4 1.300,00 € 5.200,00 € 

Διαμονή (4 άτομα / 5 διανυκτερεύσεις) 20 200,00 € 4.000,00 € 

Ημερήσια αποζημίωση (4 άτομα/ 6 ημέρες) 24 90,00 € 2.160,00 € 

Σύνολο ΗΠΑ   11.360,00 € 

ΚΑΝΑΔΑΣ    

Μετάβαση  (6 άτομα) 6 1.300,00 € 7.800,00 € 
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Διαμονή (6 άτομα / 5 διανυκτερεύσεις) 30 200,00 € 6.000,00 € 

Ημερήσια αποζημίωση (6 άτομα/6 ημέρες) 36 90,00 € 3.240,00 € 

Σύνολο Καναδάς   17.040,00 € 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ    

Μετάβαση  (4 άτομα) 4 1.800,00 € 7.200,00 € 

Διαμονή (4 άτομα / 5 διανυκτερεύσεις) 20 200,00 € 4.000,00 € 

Ημερήσια αποζημίωση (4 άτομα /6 ημέρες) 24 90,00 € 2.160,00 € 

Σύνολο Αυστραλία   13.360,00 € 

ΑΓΓΛΙΑ    

Μετάβαση (4 άτομα) 4 500,00 € 2.000,00 € 

Διαμονή (4 άτομα / 5 διανυκτερεύσεις) 20 200,00 € 4.000,00 € 

Ημερήσια αποζημίωση (4 άτομα /6 ημέρες) 24 90,00 € 2.160,00 € 

Σύνολο Αγγλία   8.160,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ 49.920,00 € 

 

 

 

Δράση 2.3 - Δείπνα 

Στο πλαίσιο της δράσης 2.3 πρόκειται να διοργανωθούν πολυτελή δείπνα, μέσω των οποίων θα 
προσεγγιστούν απευθείας οι ομάδες-στόχοι. Στόχος της διοργάνωσης των εκδηλώσεων αυτών είναι η 
επαφή των ομάδων-στόχων με τα προωθούμενα προϊόντα και η εξοικείωσή τους με αυτά, με 
αποτέλεσμα τη διάχυση των μηνυμάτων του προγράμματος. 

Πρόκειται για δείπνα εργασίας τα οποία θα περιλαμβάνουν 4 προσκεκλημένους από τις εξής ομάδες-
στόχους: 

Διαμορφωτές γνώμης  

Δαπάνες 
μισθοδοσίας  
μελών της 
προτείνουσας 
οργάνωσης 

 Μήνες Κόστος Σύνολο    

 

Μισθοδοσία (1 
άτομο Χ 2 μήνες 
Χ 2.000EUR) 

2 2.000,00 € 4.000,00 €    
 

    ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ 

    1.600,0 € 800,0 € 400,0 € 
1.200,0 
€ 
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Επαγγελματίες HORECA 

Στόχος των δείπνων είναι η εκ του σύνεγγυς προσέγγιση VIP εκπροσώπων των ομάδων-στόχων. Θα 
λάβουν χώρα σε πολυτελή εστιατόρια στις εξής περιοχές: 

Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στις εξής περιοχές: 

ΗΠΑ: Νέα Υόρκη, Χάμπτονς, Βοστώνη 

Καναδάς: Μόντρεαλ 

Αυστραλία: Μελβούρνη 

Ηνωμένο Βασίλειο : Λονδίνο, Εδιμβούργο ή/και Μάντσεστερ 

Η συγκεκριμένη δράση κρίνεται πρωτεύουσας σημασίας καθώς δύναται να επιφέρει άμεσα και ικανά 
αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Η παρουσίαση των προωθούμενων 
οίνων σε γεωγραφικές περιοχές όπου δεν έχουν επαρκή διείσδυση ή όπου σημειώνουν ύφεση εξαγωγών 
λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης με τις συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού που προέκυψαν στην 
παγκόσμια αγορά αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας, είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της αγοράς και την εδραίωση της παρουσίας της προτείνουσας οργάνωσης.  

Συνεπώς, σε χρήση των προβλέψεων του άρθρου 2 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/419, η προτείνουσα οργάνωση 
προτίθεται να επαναλάβει τη δράση και σε κοινό-στόχο και σε γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν 
υλοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις και κατά το παρελθόν. 

 Έτος 1ο Έτος 2ο Εκτιμώμενη 
προσέλκυση 

1. Winemakers’ Dinners  

ΗΠΑ (Νέα Υόρκη, Hamptons, Βοστώνη) 5 10 60 

Καναδάς (Μόντρεαλ) 3 6 36 

Αυστραλία (Μελβούρνη) 2 3 20 

Ηνωμένο Βασίλειο  2 10 48 

ΣΥΝΟΛΟ 12 29 164 

Ανάλυση κόστους ανά έτος: 

Έτος 1ο 

ΔΕΙΠΝΑ (WINEMAKERS’ DINNERS) 

1. 
Winemakers' Dinner ΗΠΑ: 5 
(4 άτομα/γεύμα) 

Μονάδα 
μέτρησης 

Αριθμός Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 4 200,00 € 800,00 € 

Ενέργεια κκ 

Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 
οργάνωση των 
εκδηλώσεων 

Κατ'αποκοπή 1 600,00 € 600,00 € 

  Σύνολο ανά δείπνο ΗΠΑ       1.400,00 € 
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  Σύνολο για 5 δείπνα   5 1.400,00 € 7.000,00 € 

2 
Winemakers' Dinner 
Καναδάς: 3 (4 
άτομα/γεύμα) 

  Μονάδα Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 4 180,00 € 720,00 € 

Ενέργεια στστ Αγορά οίνου Φιάλες       

Ενέργεια εε 
Μεταφορά οίνου και 
υλικών 

Κατ'αποκοπή       

Ενέργεια κκ 

Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 
οργάνωση των 
εκδηλώσεων 

Κατ'αποκοπή 1 280,00 € 280,00 € 

  
Σύνολο ανά δείπνο 
Καναδάς 

      1.000,00 € 

  Σύνολο για 3 δείπνα   3 1.000,00 € 3.000,00 € 

3 
Winemakers' Dinner 
Αυστραλία :2 (4 
άτομα/γεύμα) 

  Μονάδα Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 4 180,00 € 720,00 € 

Ενέργεια κκ 

Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 
οργάνωση των 
εκδηλώσεων 

Κατ'αποκοπή 1 280,00 € 280,00 € 

  
Σύνολο ανά δείπνο 
Αυστραλία 

      1.000,00 € 

  Σύνολο για 2 δείπνα   2 1.000,00 € 2.000,00 € 

3 
Winemakers' Dinner Αγγλία 
(Λονδίνο) :2 (4 
άτομα/γεύμα) 

  Μονάδα Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 4 180,00 € 720,00 € 

Ενέργεια κκ 

Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 
οργάνωση των 
εκδηλώσεων 

Κατ'αποκοπή 1 280,00 € 280,00 € 

  Σύνολο ανά δείπνο Αγγλία       1.000,00 € 

  Σύνολο για 2 δείπνα   2 1.000,00 € 2.000,00 € 

            

ΣΥΝΟΛΟ        14.000,00 € 
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Έτος 2ο  

ΔΕΙΠΝΑ (WINEMAKERS’ DINNERS) 

1. 
Winemakers' Dinner ΗΠΑ : 
10 (4 άτομα/γεύμα) 

Μονάδα 
μέτρησης 

Αριθμός Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 4 200,00 € 800,00 € 

            

            

Ενέργεια κκ 
Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 
οργάνωση των εκδηλώσεων 

Κατ'αποκοπή 1 600,00 € 600,00 € 

  Σύνολο ανά δείπνο ΗΠΑ       1.400,00 € 

  Σύνολο για 10 δείπνα   10 1.400,00 € 14.000,00 € 

2 
Winemakers' Dinner 
Καναδάς: 6 (4 
άτομα/γεύμα) 

  Μονάδα Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 4 180,00 € 720,00 € 

Ενέργεια κκ 
Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 
οργάνωση των εκδηλώσεων 

Κατ'αποκοπή 1 280,00 € 280,00 € 

  
Σύνολο ανά δείπνο 
Καναδάς 

      1.000,00 € 

  Σύνολο για 6 δείπνα   6 1.000,00 € 6.000,00 € 

3 
Winemakers' Dinner 
Αυστραλία :3 (4 
άτομα/γεύμα) 

  Μονάδα Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 4 180,00 € 720,00 € 

Ενέργεια κκ 
Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 
οργάνωση των εκδηλώσεων 

Κατ'αποκοπή 1 280,00 € 280,00 € 

  
Σύνολο ανά δείπνο 
Αυστραλία 

      1.000,00 € 

  Σύνολο για 3 δείπνα   3 1.000,00 € 3.000,00 € 

3 

Winemakers' Dinner Αγγλία 
(Λονδίνο, Εδιμβούργο, 
Μάντσεστερ) :10 (4 
άτομα/γεύμα) 

  Μονάδα Κόστος Σύνολο 



 

94 

 

Ενέργεια ζζ Γεύματα Άτομα 4 180,00 € 720,00 € 

Ενέργεια κκ 
Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την 
οργάνωση των εκδηλώσεων 

Κατ'αποκοπή 1 280,00 € 280,00 € 

  Σύνολο ανά δείπνο Αγγλία       1.000,00 € 

  Σύνολο για 10 δείπνα   10 1.000,00 € 10.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ        33.000,00 € 

Συνολικός προϋπολογισμός 2.3:  

ΧΩΡΑ 1ο έτος 2ο έτος ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΠΑ 7.000,00 € 14.000,00 € 21.000,00 € 

ΚΑΝΑΔΑΣ 3.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00 € 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2.000,00 € 3.000,00 € 5.000,00 € 

ΑΓΓΛΙΑ 2.000,00 € 10.000,0 € 12.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 14.000,00 € 33.000,00 € 47.000,00 € 

Διευκρινίζεται ότι το κρασί για τη συγκεκριμένη δράση θα παρασχεθεί χωρίς κόστος από τους 
οινοποιούς. 

Δράση 2.4  Εκπαιδευτικά ταξίδια σε περιοχές παραγωγής 

Στο πλαίσιο της δράσης 2.4 προγραμματίζονται επισκέψεις διαμορφωτών γνώμης και ειδικών οίνου από 
τις αγορές-στόχους στη ζώνη παραγωγής ΠΓΕ Άγιο Όρος κατά το 1ο και 2ο έτος του προγράμματος.  

Ο εντοπισμός, επιλογή και δικτύωση των φιλοξενούμενων θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο 
γραφείο δημοσίων σχέσεων. Θα επιλεγούν με βάση το βαθμό πολλαπλασιασμού αποτελεσμάτων που 
εκτιμάται ότι μπορούν να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα. 

Θα πραγματοποιηθούν μια επίσκεψη ανά έτος. Οι συμμετέχοντες θα απαρτίζονται από δημοσιογράφους 
και ειδικούς σε θέματα οίνων (π.χ. sommelier, opinion leaders στον τομέα του οίνου). Θα ταξιδέψουν 
στη ζώνη παραγωγής 19 δημοσιογράφους και ειδικούς σε θέματα οίνων κατά το 1ο και 2ο έτος. Οι 
συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις των προωθούμενων οίνων 
και στη συνέχεια να ταξιδέψουν στο Άγιο Όρος προκειμένου να επισκεφθούν οινοποιεία τα οποία 
παράγουν τα προϊόντα ΠΓΕ και να λάβουν μέρος σε γευστικές δοκιμές. 

Έτσι, θα δημιουργείται ένα είδος εργαστηρίου μεταξύ των συμμετεχόντων φιλοξενούμενων και των 
παραγωγών, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν απόψεις 
και να σχηματίσουν μια σφαιρικότερη εικόνα για τους παραγόμενους οίνους ΠΓΕ. Στόχος της δράσης 
είναι η επαφή των ομάδων-στόχων με τα προωθούμενα προϊόντα και η εξοικείωσή τους με αυτά, με 
αποτέλεσμα τη διάχυση των μηνυμάτων του προγράμματος. 

Ανακεφαλαιωτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω επισκέψεις: 

 Έτος 1ο Έτος 2ο 

ΗΠΑ  5 διαμορφωτές γνώμης 5 διαμορφωτές γνώμης 

Καναδάς  5 διαμορφωτές γνώμης 5 διαμορφωτές γνώμης 
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Αυστραλία  4  διαμορφωτές γνώμης 4  διαμορφωτές γνώμης 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

5  διαμορφωτές γνώμης 5  διαμορφωτές γνώμης 

ΣΥΝΟΛΟ 19  διαμορφωτές γνώμης 19  διαμορφωτές γνώμης 

Η συγκεκριμένη δράση κρίνεται πρωτεύουσας σημασίας καθώς δύναται να επιφέρει άμεσα και ικανά 
αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Η παρουσίαση των προωθούμενων 
οίνων σε γεωγραφικές περιοχές όπου δεν έχουν επαρκή διείσδυση ή όπου σημειώνουν ύφεση εξαγωγών 
λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης με τις συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού που προέκυψαν στην 
παγκόσμια αγορά αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας, είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της αγοράς και την εδραίωση της παρουσίας της προτείνουσας οργάνωσης.  

Συνεπώς, σε χρήση των προβλέψεων του άρθρου 2 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/419, η προτείνουσα οργάνωση 
προτίθεται να επαναλάβει τη δράση και σε κοινό-στόχο και σε γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν 
υλοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις και κατά το παρελθόν. 

Ανάλυση κόστους ανά έτος: 

Έτος 1ο  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΤΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

  2.4 Μονάδα μέτρησης Αριθμός Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια 
θθ 

Ταξιδιωτικά έξοδα 
επισκέψεων σε Ελλάδα 

        

  Εισιτήρια ΗΠΑ Άτομο 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

  Εισιτήρια Καναδάς Άτομο 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

  Εισιτήρια Αυστραλία Άτομο 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

  Εισιτήρια Αγγλία Άτομο 1 500,00 € 500,00 € 

  
Διαμονή (4 
διανυκτερεύσεις 
Θεσσαλονίκη)  

Διανυκτερεύσεις  4 200,00 € 800,00 € 

  
Διαμονητήρια Άγιο Όρος 
(5η διανυκτέρευση) 

Διανυκτερεύσεις  1 30,00 € 30,00 € 

  Γεύματα (5 ημέρες) Ημέρες  5 90,00 € 450,00 € 

  
Σύνολο ανά 
φιλοξενούμενο ΗΠΑ 

      2.780,00 € 

  
Σύνολο ανά 
φιλοξενούμενο Καναδά 

      2.780,00 € 

  
Σύνολο ανά 
φιλοξενούμενο 
Αυστραλία 

      3.280,00 € 

  
Σύνολο ανά 
φιλοξενούμενο Αγγία 

      1.780,00 € 
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  Σύνολο επισκέπτες ΗΠΑ Άτομα 5 2.780,00 € 13.900,00 € 

  
Σύνολο επισκέπτες 
Καναδά 

Άτομα 5 2.780,00 € 13.900,00 € 

  
Σύνολο επισκέπτες 
Αυστραλία 

Άτομα 4 3.280,00 € 13.120,00 € 

  
Σύνολο επισκέπτες 
Αγγλία 

Άτομα 5 1.780,00 € 8.900,00 € 

  Υποσύνολο θθ       49.820,00 € 

Ενέργεια 
κκ 

Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με τη 
διοργάνωση 

Αμοιβή ανά χώρα 4 2.500,00 € 10.000,00 € 

  Υποσύνολο κκ       10.000,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΙΛΟ       59.820,00 € 

Έτος 2ο  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΤΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

  2.4 
Μονάδα 
μέτρησης 

Αριθμός Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια 
θθ 

Ταξιδιωτικά έξοδα 
επισκέψεων σε Ελλάδα 

        

  Εισιτήρια ΗΠΑ Άτομο 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

  Εισιτήρια Καναδάς Άτομο 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

  Εισιτήρια Αυστραλία Άτομο 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

  Εισιτήρια Αγγλία Άτομο 1 500,00 € 500,00 € 

  
Διαμονή (4 
διανυκτερεύσεις 
Θεσσαλονίκη)  

Διανυκτερεύσεις  4 200,00 € 800,00 € 

  
Διαμονητήρια Άγιο 
Όρος (5η 
διανυκτέρευση) 

Διανυκτερεύσεις  1 30,00 € 30,00 € 

  Γεύματα (5 ημέρες) Ημέρες  5 90,00 € 450,00 € 

  
Σύνολο ανά 
φιλοξενούμενο ΗΠΑ 

      2.780,00 € 

  
Σύνολο ανά 
φιλοξενούμενο Καναδά 

      2.780,00 € 

  
Σύνολο ανά 
φιλοξενούμενο 
Αυστραλία 

      3.280,00 € 
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Σύνολο ανά 
φιλοξενούμενο Αγγία 

      1.780,00 € 

  Σύνολο επισκέπτες ΗΠΑ Άτομα 5 2.780,00 € 13.900,00 € 

  
Σύνολο επισκέπτες 
Καναδά 

Άτομα 5 2.780,00 € 13.900,00 € 

  
Σύνολο επισκέπτες 
Αυστραλία 

Άτομα 4 3.280,00 € 13.120,00 € 

  
Σύνολο επισκέπτες 
Αγγλία 

Άτομα 5 1.780,00 € 8.900,00 € 

  Υποσύνολο θθ       49.820,00 € 

Ενέργεια 
κκ 

Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με τη 
διοργάνωση 

Αμοιβή ανά 
χώρα 

4 2.500,00 € 10.000,00 € 

  Υποσύνολο κκ       10.000,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       59.820,00 € 

Σημειώνεται ότι η γραμμή προϋπολογισμού «Διαμονητήρια Αγίου Όρους» περιλαμβάνει τα κόστη 
διανυκτέρευσης εντός του Αγίου Όρους και συνεπώς λογίζεται ως αποζημίωση καταλύματος. 

Συνολικός προϋπολογισμός 2.4:  

ΧΩΡΑ 1ο έτος 2ο έτος ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΠΑ 16.400,0 € 16.400,0 € 32.800,0 € 

ΚΑΝΑΔΑΣ 16.400,0 € 16.400,0 € 32.800,0 € 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 15.620,0 € 15.620,0 € 31.240,0 € 

ΑΓΓΛΙΑ 11.400,0 € 11.400,0 € 22.800,0 € 

ΣΥΝΟΛΟ 59.820,0 59.820,0 119.640,0 € 

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τα παρακάτω κόστη άμεσων δαπανών (Ενέργεια 2ιι) –μισθοδοσία ανά έτος 
οι οποίες  δεν θα βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού: 

1ο έτος  

Δαπάνες 
μισθοδοσίας  
μελών της 
προτείνουσας 
οργάνωσης 

 Μήνες Κόστος Σύνολο    

 

Μισθοδοσία (1 
άτομο Χ 1 μήνa  Χ 
2.000EUR) 

1 2.000,00 € 2.000,00 €    
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2ο έτος 

 

Η γραμμή προϋπολογισμού «Δαπάνες μισθοδοσίας»  αφορά σε μόνιμο προσωπικό του αιτούντος το 
οποίο θα απασχοληθεί σε: 

Επόπτευση εκτελεστικού οργανισμού στην προετοιμασία της δράσης  

Έλεγχος παραδοτέων και συμμόρφωση με εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες 

Επιτόπιος συντονισμός κατά τη διάρκεια της  υλοποίησης 

ΔΡΑΣΗ 3 

Δράση 3.1 Έντυπο και διαφημιστικό υλικό 

Για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος απαιτείται: 

η παραγωγή προωθητικού υλικού το οποίο θα διανέμεται στις ομάδες-στόχους 

η παραγωγή οπτικού περιεχομένου προς χρήση στις δράσεις 1 και 2 

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων οπτικών, εκπαιδευτικών και διαφημιστικών 
εργαλείων προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιηθούν επιτυχώς οι δράσεις προώθησης. 

Το αναπαραγόμενο υλικό θα περιλαμβάνει όλη την απαιτούμενη σήμανση όπως αυτή ορίζεται στις 
σχετικές Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις. Θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες όλων των εκδηλώσεων. 

Η συγκεκριμένη δράση κρίνεται πρωτεύουσας σημασίας καθώς δύναται να επιφέρει άμεσα και ικανά 
αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Η παρουσίαση των προωθούμενων 
οίνων σε γεωγραφικές περιοχές όπου δεν έχουν επαρκή διείσδυση ή όπου σημειώνουν ύφεση εξαγωγών 
λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης με τις συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού που προέκυψαν στην 
παγκόσμια αγορά αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας, είναι απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της αγοράς και την εδραίωση της παρουσίας της προτείνουσας οργάνωσης.  

Συνεπώς, σε χρήση των προβλέψεων του άρθρου 2 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/419, η προτείνουσα οργάνωση 
προτίθεται να επαναλάβει τη δράση και σε κοινό-στόχο και σε γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν 
υλοποιηθεί αντίστοιχες δράσεις και κατά το παρελθόν. 

    ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ 

    800,0 € 600,0 € 400,0 € 200,0 € 

Δαπάνες 
μισθοδοσίας  
μελών της 
προτείνουσας 
οργάνωσης 

 Μήνες Κόστος Σύνολο    

 

Μισθοδοσία (1 
άτομο Χ 1 μήνa  Χ 
2.000EUR) 

1 2.000,00 € 2.000,00 €    
 

    ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ 

    800,0 € 600,0 € 400,0 € 200,0 € 



 

99 

 

Περιλαμβάνει: 

1. Φυλλάδιο προγράμματος προς διανομή σε όλες τις υλοποιούμενες δράσεις (αγγλική/γαλλική). 
Τεμάχια ανά έτος: 

1ο: 1000 

2ο: 2.000 

2. Πολυτελές πολυσέλιδο (άνω των 200 σελίδων) λεύκωμα σελίδων με λεπτομερή παρουσίαση του 
αμπελώνα του Αγίου Όρους και της αμπελοοινικής παράδοσης. Θα δίνεται ως δώρο πολυτελείας σε 
επιλεγμένο κοινό. Αφορά σε αναπαραγωγή και επεξεργασία υφιστάμενου υλικού. Τεμάχια ανά έτος: 

1ο: 1.000 

2ο: 2.000 

3. Διαφημιστικό υλικό: Προς διανομή στις προωθητικές εκδηλώσεις. Τα είδη προσδιορίζονται στον 
αναλυτικό προϋπολογισμό που ακολουθεί. Τεμάχια ανά έτος: 

1ο: 7.240 

2ο: 14.200 

4. Βίντεο: Λήψη ειδικών προωθητικών βίντεο περιλαμβανόντων λήψεις με drone από τον αμπελώνα του 
Αγίου Όρους προς χρήση σε social media, ιστοσελίδα και δράσεις προώθησης.  

Ένα (1) βίντεο υψηλής ανάλυσης (4Κ 4/4/4 PRO RES ) διάρκειας 3 λεπτών, προωθητικού χαρακτήρα που 
παρουσιάζει το Άγιο Όρος σαν οινοπαραγωγική ζώνη ΠΓΕ, με παρουσιαστή MW. Το συγκεκριμένο βίντεο 
θα εστιάζει σε τεχνικά στοιχεία της οινοπαραγωγικής ζώνης και θα απευθύνεται σε κοινό-γνώστες του 
κρασιού. 

Ένα (1) βίντεο υψηλής ανάλυσης (4Κ 4/4/4 PRO RES ) διάρκειας 3 λεπτών, προωθητικού και 
ενημερωτικού χαρακτήρα που θα παρουσιάζει την ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω από την 
οινοπαραγωγή στο Άγιο Όρος μέσα από συνεντεύξεις και διηγήσεις μοναχών. 

5. Φωτογραφικό υλικό: Φωτογραφικό υλικό του αμπελώνα Αγίου Όρους προς χρήση σε social media, 
ιστοσελίδα και δράσεις προώθησης.  

Περιλαμβάνει 80 – 100 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με θέματα αμπελώνων, σταφυλιών, τοπίων 
σχετικών με αμπέλια, μονές, μετόχια και οινοποιητικές εγκαταστάσεις των μονών όπως κελάρια κ.α. 
Επίσης φωτογραφίες από σταφύλια των βασικών ποικιλιών και  εικόνες μοναχών σε δραστηριότητες 
σχετικές με την οινοπαραγωγική δραστηριότητα και την μοναστική ζωή. 

Τόσο το φωτογραφικό υλικό όσο και το βίντεο αποσκοπούν στη δημιουργία οπτικού υλικού το οποίο θα 
αποτελέσει τη βάση για σύνταξη ενός ολοκληρωμένου portfolio του ΠΓΕ Άγιο Όρος, με πλήρες 
φωτογραφικό υλικό από όλα τα στάδια της καλλιέργειας, του τρύγου, της οινοποίησης, της φιλοξενίας 
και της μοναστικής παράδοσης.  

6. Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας:  

Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις κινητές 
συσκευές. Επιτρέπει την ζωντανή προβολή ενός φυσικού περιβάλλοντος του οποίου όμως η 
πραγματικότητα είναι επαυξημένη με την προβολή πληροφοριών αλλά και εικονικών προσώπων ή 
χώρων σχεδιασμένων μέσα έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο συνδυασμός της κάμερας με το σύστημα 
GPS ενός κινητού τηλεφώνου επιτρέπουν την προβολή επιπλέον πληροφοριών για ένα γεωγραφικό 
σημείο, διαμορφώνοντας ένα επαυξημένο πληροφοριακά τελικό αποτέλεσμα. Παρέχονται πληροφορίες 
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που περιλαμβάνουν κείμενα, ήχους και video και αφορούν ειδικά τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται ο 
χρήστης και στοχεύει η κάμερα του.  

Στην διεθνή αγορά του κρασιού, οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας έχουν εισέλθει δυναμικά 
από το 2018. Ήδη από τον Απρίλιο του 2020, 2.000 ετικέτες κρασιού στην Αυστραλία κυκλοφορούν με 
συνοδευτικές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας ενώ μέχρι το τέλος του έτους το ίδιο 
αναμένεται να συμβεί και σε όλες τις ετικέτες Αμερικάνικου κρασιού. (βλ. The Fox Magazine,  PR 
Newswire, CNBC). Στην Γαλλία, αντίστοιχη δράση, ξεκίνησε το διάσημο Château Laffitte Carcasset με το 
νέο του κρασί The Corsair και μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ακολουθήσουν αρκετές ακόμα 
γαλλικές ετικέτες. 

 

Το παραδοτέο αφορά στην ανάπτυξη μίας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας (augmented 
reality) η οποία θα περιλαμβάνει: 

Δημιουργία εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας 

Η εφαρμογή θα υποστηρίζει την ένθεση πληροφοριών στην εικόνα της κάμερας της συσκευής του 
χρήστη. Η επαύξηση της πραγματικότητας στην οθόνη της συσκευής του χρήστη θα γίνεται με χρήση 
marker. Ως marker θα χρησιμοποιηθεί η ετικέτα του εκάστοτε κρασιού. Τεχνικά η  εφαρμογή θα είναι 
λειτουργική τουλάχιστον σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και iOS και θα μπορεί να 
υποστηρίξει επιλογές όπως αναγνώριση και ανίχνευσης εικόνας, εντοπισμό βάσει θέσης, τρισδιάστατα 
αντικείμενα, στατικά ή κινούμενα, και βίντεο. Όλα τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε 
μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. 

Η δυνατότητα της αναγνώρισης και εντοπισμού εικόνων θα υποστηρίζει την αναγνώριση έως και 1000 
εικόνων, οι οποίες θα μπορούν να αναγνωριστούν ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Η 
δυνατότητα της αναγνώρισης και εντοπισμού εικόνων μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με τη δυνατότητα 
εντοπισμού σημείων ενδιαφέροντος γεωτοποθεσίας, καθώς η εναλλαγή μεταξύ των δύο, όντας σε 
λειτουργία κάμερας, θα γίνεται ιδιαίτερα ομαλά. Η εφαρμογή θα μπορεί να φορτώσει και να αποδώσει 
(Render) τρισδιάστατα μοντέλα (3D), σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας. Κάθε τρισδιάστατο 

https://thefoxmagazine.com/technology/augmented-reality-from-every-usa-wine-in-2020/
https://www.prnewswire.com/news-releases/augmented-reality-on-every-australian-wine-in-2020-300991226.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/augmented-reality-on-every-australian-wine-in-2020-300991226.html
https://www.cnbc.com/2018/06/08/secret-to-surging-wine-sales-could-be-the-intriguing-label-designs.html
https://www.thedrinksbusiness.com/2020/01/bordeauxs-first-wine-with-augmented-reality-label-unveiled/
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μοντέλο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον εντοπισμό γεωτοποθεσίας ή με 
ανιχνεύσιμες εικόνες. Τέλος, η προσθήκη βίντεο είναι κάτι απαραίτητο και είναι ένα χαρακτηριστικό που 
κάνει τις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας ακόμη πιο συναρπαστικές, για όσους τις 
χρησιμοποιούν.  

Δημιουργία Περιεχομένου 

Όπως προαναφέρθηκε αντικειμενικός σκοπός είναι η δημιουργία μίας βιωματικής εμπειρίας που θα 
συνοδεύει το κάθε κρασί και την κάθε ετικέτα ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η σύνδεση και 
αφοσίωση του χρήστη με το προϊόν (user engagement). Το μέσο για να επιτευχθεί αυτό είναι η 
εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας που περιγράφηκε ανωτέρω και το βασικό παραδοτέο του 
μέσου είναι το περιεχόμενο του.  

Για κάθε συμμετέχον οινοποιείο θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα: 

Δημιουργία video παρουσίασης 

Τα videos που αφορούν στην εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας θα είναι τρισδιάστατα (3D) 
βίντεο. Θα δημιουργηθούν δηλαδή με τέτοια τεχνολογία (ένωση φωτορεαλιστικών με κινούμενες 
εικόνες) που θα επιτρέπουν στο χρήστη τη δυνατότητα θέασης με εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας 
(Virtual Reality kit - συνήθως ειδικά γυαλιά). Φορώντας δηλαδή τον ειδικό VR εξοπλισμό και 
σκανάροντας το κινητό του πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο QR code ο χρήστης θα μπορεί να βλέπει video 
τα οποία θα έχουν δημιουργηθεί με ειδικές προδιαγραφές επαυξημένης πραγματικότητας και θα μπορεί 
να δει "ζωντανά", σε τρεις διαστάσεις, σα να βρίσκεται εκεί: 

τον τρύγο, την επεξεργασία των σταφυλιών, τη ζύμωση, την εμφιάλωση, την αποθήκευση κλπ. 

Τα σενάρια θα έχουν ως αντικείμενο α) τη διαδικασία από τον τρύγο έως την εμφιάλωση β) ιστορικά ή 
πολιτιστικά γεγονότα που συνδέονται με την περιοχή στην οποία παράγεται το κρασί γ) μύθους και 
ιστορίες γύρω από το κρασί ή οτιδήποτε άλλο χρήζει παρουσίασης για την δημιουργία μίας ιστορίας. 

Οι λήψεις κινούμενης εικόνας (video) και η επεξεργασία, θα γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά 
κριτήρια και προϋποθέσεις:  

Ανάλυση 4Κ (UHD): 4096 x 2160 pixels ή 3840 x 2160 pixels 

Τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν: video, time lapse, hyperlapse, λήψεις με drone, συνεντεύξεις.  

Λήψεις σε διαφορετικές εποχές, ώρες και συνθήκες φωτισμού 

Μοντάζ, γραφικές εκτελέσεις, color correction, color grading, sound design 

Μουσικές επενδύσεις ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων 

 

Δημιουργία 3D φωτορεαλιστικών μοντέλων 

Θα δημιουργηθούν τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά μοντέλα τα οποία θα σχετίζονται είτε με την περιοχή 
απ’όπου προέρχεται το κρασί είτε με την διαδικασία παραγωγής και εμφιάλωσης. Τα μοντέλα αυτά θα 
μπορούν να είναι είτε μορφές ανθρώπων είτε αντικειμένων.  

Ψηφιοποίηση ενός μοντέλου μπορεί να οριστεί η ακριβής αποτύπωση και καταγραφή των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών του με τρόπο ώστε να αναπαρίσταται αξιόπιστα η γεωμετρική μορφή και θέση του στο 
χώρο με τη χρήση διαγραμμάτων και τρισδιάστατων εικονικών μοντέλων στη μνήμη αλλά και στη οθόνη 
ενός Η/Υ.  
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Ανάλογα με το είδος των μοντέλων καθώς και μίας σειράς προδιαγραφών, όπως μέγεθος, υλικό, υφή, 
ανακλαστικότητα, θα χρησιμοποιηθεί τεχνική ψηφιοποίηση για τη δημιουργία των τρισδιάστατων 
μοντέλων (νέφος σημείων, laser scanning, πολλαπλή φωτογράφηση κ.α.) που θα μπορεί να δώσει το 
καλύτερο αποτέλεσμα.  

Για τη δημιουργία του κάθε φωτορεαλιστικού μοντέλου θα περιλαμβάνονται τα εξής βήματα: 

Παραγωγή δοκιμαστικού μοντέλου  

Απόδοση (render) δοκιμαστικού μοντέλου 

Διόρθωση τυχόν σφαλμάτων  

Τελική επεξεργασία μοντέλου 

Απόδοση (render) τελικού μοντέλου 

 

Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος θα ληφθεί υπ όψιν ότι τα μοντέλα αυτά 
προορίζονται για προβολή σε συσκευές smartphones και tablets οι οποίες μας περιορίζουν εξ αιτίας των 
μικρών αποδόσεων του επεξεργαστή και της μνήμης της κάρτας γραφικών των συσκευών αυτών. Άρα θα 
εφαρμοστούν τεχνικές ψηφιοποίησης που εφαρμόζονται στα σύγχρονα βίντεο-παιχνιδια, όπου οι 
χρονοβόροι υπολογισμοί του φωτορεαλισμού (rendering) γίνονται σε μοντέλα υψηλής ανάλυσης (High 
poly) με όλο το πλήθος των textures και μεγάλο αριθμό υλικών (shaders), χρησιμοποιώντας υπολογιστές 
υψηλών αποδόσεων HEDT (High-End Desktop) και μετέπειτα μετατρέπουμε τα τρισδιάστατα μοντέλα σε 
μοντέλα χαμηλής ανάλυσης (Low poly), με ένα μόνο texture (baked texture) όπου συμπεριλαμβάνει όλη 
την πληροφορία του φωτορεαλισμού. Έτσι οι συσκευές μας το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να  
προβάλουν τα τρισδιάστατα αντικείμενα στην σωστή τους θέση χωρίς να καταλαμβάνει πολύτιμη 
επεξεργαστική ισχύ και μνήμη για την απόδοση του φωτορεαλισμού. 

Παραγωγή πανοραμικών φωτογραφιών – Εικονική Περιήγηση 

Η παραγωγή των πανοραμικών φωτογραφιών μπορεί να αξιοποιηθεί στην ανάδειξη των οινοποιείων και 
στην ανάδειξη των αμπελώνων. Η δημιουργία των πανοραμικών φωτογραφιών θα γίνει με την χρήση 
εξειδικευμένου φωτογραφικού εξοπλισμού και ειδικών λογισμικών. Η τεχνολογία της εικονικής 
περιήγησης βασίζεται στην δημιουργία και ψηφιακή προβολή, πανοραμικών φωτογραφιών  με οριζόντια  
και κατακόρυφη κάλυψη  360 μοιρών, τοποθετώντας τον θεατή στο κέντρο της εικόνας με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μπορεί  να περιηγηθεί  και να την εξετάσει προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις σαν να 
βρίσκεται πραγματικά στο χώρο που απεικονίζεται.  

Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης 

Σημείο αναφοράς του όλου εγχειρήματος θα αποτελέσει μία διαδικτυακή πύλη η οποία θα έχει και τον 
ρόλο του αποθετηρίου όλου του περιεχομένου που θα παραχθεί. Ο βασικός στόχος της Διαδικτυακής 
Πύλης θα είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση του επισκέπτη, η εξωτερίκευση της πληροφορίας και η 
κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης, δημιουργώντας ένα βέλτιστο περιβάλλον επικοινωνίας το οποίο 
θα χαρακτηρίζεται από:  

Πλούσια, επίκαιρη, έγκυρη και προστιθέμενης αξίας πληροφόρηση  

Πληροφορία η οποία θα είναι θεματικά κατηγοριοποιημένη και οργανωμένη και η οποία θα είναι 
εύκολα προσβάσιμη στους χρήστες μέσω μηχανισμών αναζήτησης και μέσω μηχανισμών πλοήγησης  
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Η διαδικτυακή πύλη θα συμβαδίζει με τα τελευταία πρότυπα σχεδίασης ώστε να προκαλεί το 
ενδιαφέρον του σύγχρονου επισκέπτη, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργεί άψογα σε ταχύτητα, πληρότητα 
και ευκολία διαχείρισης. 

Ο δημιουργικός σχεδιασμός θα αποσκοπεί τόσο στην ελκυστική εικαστική παρουσίαση του 
περιεχομένου, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εντοπίζουν την πληροφορία που τους ενδιαφέρει εύκολα 
και γρήγορα, όσο και στην ευχρηστία της Διαδικτυακής Πύλης, ώστε να ολοκληρώνουν τις ενέργειες που 
απαιτούνται για τη χρήση του με τον πλέον απλό και λειτουργικό τρόπο.  

Η δημιουργική προσέγγιση θα περιλαμβάνει:  

Χρήση των τελευταίων τεχνολογιών web για την κατασκευή ενός state-of-the-art εικαστικού look & feel  

Πελατο-κεντρική και εμφανής δομή, ιεράρχηση πληροφορίας και πλοήγηση  

Αυστηρή συμβατότητα κατ’ ελάχιστον με την κοινότερη ανάλυση οθόνης των χρηστών Internet στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό (1024x768)  

Φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός με περιορισμούς τύπου KByte/σελίδα ώστε να μην αυξηθεί ο όγκος 
τους και να μπορούν να ολοκληρώνονται σε αποδεκτό χρόνο από μια μέση Ευρωπαϊκή ταχύτητα 
σύνδεσης στο Internet 

Σχεδίαση mobile first: Η πύλη θα πρέπει να είναι προσβάσιμη και χρηστική από πληθώρα πλατφορμών 
(PC, tablet, φυλλομετρητές smartphones) 

 

QR Barcoding 

Για κάθε εφαρμογή που περιγράφεται ανωτέρω θα δημιουργηθούν και αντίστοιχες ετικέτες 
δισδιάστατων barcodes (QR Codes). Ο κώδικας QR είναι ένας γραμμωτός κώδικας (barcode) δύο 
διαστάσεων, που δημιουργήθηκε από την ιαπωνική εταιρεία Denso-Wave το 1994. Το "QR" προέρχεται 
από τα αρχικά των λέξεων "Quick Response" (Γρήγορη Ανταπόκριση), γιατί οι δημιουργοί του είχαν ως 
κύριο σκοπό τα δεδομένα, που περιέχονται στον κώδικα, να αποκωδικοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα. Ο 
Κώδικας QR σήμερα χρησιμοποιείται σε πολύ πιο ευρύ φάσμα, στο εμπόριο, στη διαφήμιση και στη 
διαχείριση εμπορευμάτων μέχρι τη διασκέδαση καθώς και για προσωπικά μηνύματα.  

Τα QR Codes μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε μεταφέροντας έτσι τον χρήστη ταχύτατα είτε στην 
εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας είτε στην διαδικτυακή πύλη ώστε να ξεκινήσει το ταξίδι του 
στον κόσμο του κρασιού. 

Ανάλυση κόστους : 

Έτος 1ο: 

 ΕΤΟΣ 1 

 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

  Ενεργεια 3.1 
Μονάδα 
μέτρησης 

Αριθμός Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια 
αα 

Αναπαραγωγή 
ενημερωτικών 
φυλλαδίων 

Τεμάχια 1000 1,00 € 1.000,00 € 

 Ανάπτυξη κειμένων Κατ'αποκοπή 1 5.000,00 € 5.000,00 € 
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φυλλαδίου 

 

Γραφιστική ανάπτυξη 
λογοτύπου 
προγράμματος & 
οπτικής ταυτότητας 

Κατ'αποκοπή 1 15.000,00 € 15.000,00 € 

  
Αναπαραγωγή 
λευκώματος 

Τεμάχια 1000 25,00 € 25.000,00 € 

  

Παραγωγή 
προωθητικού βίντεο 
3' για προϊόντα ΠΓΕ 
Άγιο Όρος 

Τεμάχια 1 15.000,00 € 15.000,00 € 

  

Παραγωγή 
προωθητικού βίντεο 
3' για μοναστική 
οινοποιητική 
παράδοση 

Τεμάχια 1 15.000,00 € 15.000,00 € 

  Φωτογραφικό υλικό  1 5.000,00 € 5.000,00 € 

  
Εφαρμογές 
επαυξημένης 
πραγματικότητας 

Τεμάχια 1 100.000,00 € 100.000,00 € 

  
Σημειωματάριο 
οινογνωσίας 

Τεμάχια 1000 2,00 € 2.000,00 € 

  Banner προγράμματος Τεμάχια 40 100,00 € 4.000,00 € 

  
Καρτολίνες 
προγράμματος 

Τεμάχια 200 2,00 € 400,00 € 

  Τσάντες βελούδινες Τεμάχια 300 10,00 € 3.000,00 € 

  
Αυτοκόλλητες ταινίες 
για απόκρυψη 
εμπορικού σήματος 

Τεμάχια 400 2,00 € 800,00 € 

  Σαμπανιέρες 2 φιαλών Τεμάχια 500 10,00 € 5.000,00 € 

  Ανοιχτήρια Τεμάχια 1000 2,70 € 2.700,00 € 

  Ποτήρια Τεμάχια 1000 2,00 € 2.000,00 € 

  
Ξύλινα stand 20 
φιαλών 

Τεμάχια 100 60,00 € 6.000,00 € 

  
Ξυλοκιβώτια για 6 
φιάλες 

Τεμάχια 500 15,00 € 7.500,00 € 

  
Ξυλοκιβώτια για 
magnum φιάλες 

Τεμάχια 200 11,00 € 2.200,00 € 
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Media kit / folder 
παρουσίασης Αγίου 
Όρους σε USB 

Τεμάχια 2000 8,00 € 16.000,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ    232.600,00 € 

Ενέργεια 
ββ 

Μεταφράσεις σε 
γλώσσες 
προγράμματος 

Κατ’αποκοπή 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ    3.000,00 € 

Ενέργεια γγ 
Ταχυδρομική 
Αποστολή 

Κατ’αποκοπή 1 6.000,00 € 6.000,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ    6.000,00 € 

 

ΕΤΟΣ 2 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 Ενεργεια 3.1  Μονάδα Κόστος Σύνολο 

Ενέργεια 
αα 

Αναπαραγωγή 
ενημερωτικών 
φυλλαδίων 

Τεμάχια 2000 
                              
1,00 €  

2.000,00 € 

  Ανάπτυξη κειμένων Κατ'αποκοπή 0 
                                   
-   €  

0,00 € 

  
Γραφιστική ανάπτυξη 
λογοτύπου 
προγράμματος 

Κατ'αποκοπή 0 
                                   
-   €  

0,00 € 

  
Αναπαραγωγή 
λευκώματος 

Τεμάχια 2000 
                            
25,00 €  

50.000,00 € 

  
Παραγωγή 
προωθητικού βίντεο  

Τεμάχια 0   0,00 € 

  
Παραγωγή 
προωθητικού βίντεο  

Τεμάχια 0   0,00 € 

  
Φωτογραφικό 
υλικό/αδειοδοτήσεις 

  0   0,00 € 

  
Εφαρμογές 
επαυξημένης 
πραγματικότητας 

Τεμάχια  0   0,00 € 

  
Σημειωματάριο 
οινογνωσίας 

Τεμάχια  2000 
                              
2,00 €  

4.000,00 € 

  Banner Τεμάχια  0   0,00 € 
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προγράμματος 

  
Καρτολίνες 
προγράμματος 

Τεμάχια  400 
                              
2,00 €  

800,00 € 

  Τσάντες βελούδινες Τεμάχια  600 
                            
10,00 €  

6.000,00 € 

  
Αυτοκόλλητες ταινίες 
για απόκρυψη 
εμπορικού σήματος 

 Τεμάχια 800 
                              
2,00 €  

1.600,00 € 

  
Σαμπανιέρες 2 
φιαλών 

 Τεμάχια 1000 
                            
10,00 €  

10.000,00 € 

  Ανοιχτήρια  Τεμάχια 2000 
                              
2,70 €  

5.400,00 € 

  Ποτήρια Τεμάχια  2000 
                              
2,00 €  

4.000,00 € 

  
Ξύλινα stand 20 
φιαλών 

Τεμάχια  0   0,00 € 

  
Ξυλοκιβώτια για 6 
φιάλες 

Τεμάχια  1000 
                            
15,00 €  

15.000,00 € 

  
Ξυλοκιβώτια για 
magnum φιάλες 

Τεμάχια  400 
                            
11,00 €  

4.400,00 € 

  
Media kit / folder 
παρουσίασης Αγίου 
Όρους σε USB 

Τεμάχια  4000 
                              
8,00 €  

32.000,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ        135.200,00 € 

Ενέργεια 
ββ 

Μεταφράσεις σε 
γλώσσες 
προγράμματος 

Κατ’αποκοπή 0 
                                   
-   €  

0,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ       0,00 € 

Ενέργεια 
γγ  

Ταχυδρομική 
αποστολή 

Κατ’αποκοπή 1 6.000,00 € 6.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ     
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1ο ΕΤΟΣ 
  

ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΜΧ Μοναδι
αίο 
κόστος 

Σύνολο ΤΜΧ Μοναδι
αίο 
κόστος 

Σύνολο ΤΜΧ Μοναδι
αίο 
κόστος 

Σύνολο ΤΜΧ Μοναδ
ιαίο 
κόστος 

Σύνολ
ο 

ΤΜΧ ΚΟΣΤΟΣ 

Ενέργε
ια αα 

Ενημερωτι
κά 
φυλλάδια 

500 1,00 € 500,00 € 300 1,00 € 300,00 € 100 1,00 € 100,00 € 100 1,00 € 100,00 
€ 

1.000 1.000,00 € 

 
Κείμενα 
φυλλαδίου 

- 
 

-   € 1 5.000,0
0 € 

5.000,00 
€ 

0 -   € 0,00 € 0 -   € 0,00 € 1 5.000,00 € 

 
Γραφιστική 
ανάπτυξη 
λογοτύπου
/οπτική 
ταυτότητα 

- 
 

-   € 1 15.000,
00 € 

15.000,00 
€ 

0 -   € 0,00 € 0 -   € 0,00 € 1 15.000,00 
€ 

 
Αναπαραγ
ωγή 
λευκώματο
ς 

500 25,00 € 12.500,00 
€ 

300 25,00 € 7.500,00 
€ 

100 25,00 € 2.500,00 
€ 

100 25,00 
€ 

2.500,
00 € 

1.000 25.000,00 
€ 

 
Παραγωγή 
προωθητικ
ού βίντεο 
3' για 
προϊόντα 
ΠΓΕ Άγιο 
Όρος 

1 15.000,
00 € 

15.000,00 
€ 

- 
 

0,00 € 0 
 

0,00 € 0 
 

0,00 € 1 15.000,00 
€ 

 
Παραγωγή 
προωθητικ
ού βίντεο 

1 15.000,
00 € 

15.000,00 
€ 

- 
 

0,00 € 0 
 

0,00 € 0 
 

0,00 € 1 15.000,00 
€ 
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3' για 
μοναστική 
οινοποιητι
κή 
παράδοση 

 
Φωτογραφ
ικό υλικό 

1 5.000,0
0 € 

5.000,00 
€ 

- 
 

0,00 € 0 
 

0,00 € 0 
 

0,00 € 1 5.000,00 € 

 
Εφαρμογές 
επαυξημέν
ης 
πραγματικ
ότητας 

1 100.000
,00 € 

100.000,0
0 € 

- 
 

0,00 € 0 
 

0,00 € 0 
 

0,00 € 1 100.000,00 
€ 

 
Σημειωματ
άριο 
οινογνωσί
ας 

500 2,00 € 1.000,00 
€ 

300 2,00 € 600,00 € 100 2,00 € 200,00 € 100 2,00 € 200,00 
€ 

1.000 2.000,00 € 

 
Banner 
προγράμμ
ατος 

20 100,00 € 2.000,00 
€ 

12 100,00 € 1.200,00 
€ 

4 100,00 
€ 

400,00 € 4 100,00 
€ 

400,00 
€ 

40 4.000,00 € 

 
Καρτολίνες 
προγράμμ
ατος 

100 2,00 € 200,00 € 60 2,00 € 120,00 € 20 2,00 € 40,00 € 20 2,00 € 40,00 
€ 

200 400,00 € 

 
Τσάντες 
βελούδινες 

150 10,00 € 1.500,00 
€ 

90 10,00 € 900,00 € 30 10,00 € 300,00 € 30 10,00 
€ 

300,00 
€ 

300 3.000,00 € 

 
Αυτοκόλλη
τες ταινίες 
για 
απόκρυψη 
εμπορικού 
σήματος 

200 2,00 € 400,00 € 120 2,00 € 240,00 € 40 2,00 € 80,00 € 40 2,00 € 80,00 
€ 

400 800,00 € 
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Σαμπανιέρ
ες 2 
φιαλών 

250 10,00 € 2.500,00 
€ 

150 10,00 € 1.500,00 
€ 

50 10,00 € 500,00 € 50 10,00 
€ 

500,00 
€ 

500 5.000,00 € 

 
Ανοιχτήρια 500 2,70 € 1.350,00 

€ 
300 2,70 € 810,00 € 100 2,70 € 270,00 € 100 2,70 € 270,00 

€ 
1.000 2.700,00 € 

 
Ποτήρια 500 2,00 € 1.000,00 

€ 
300 2,00 € 600,00 € 100 2,00 € 200,00 € 100 2,00 € 200,00 

€ 
1.000 2.000,00 € 

 
Ξύλινα 
stand 20 
φιαλών 

50 60,00 € 3.000,00 
€ 

30 60,00 € 1.800,00 
€ 

10 60,00 € 600,00 € 10 60,00 
€ 

600,00 
€ 

100 6.000,00 € 

 
Ξυλοκιβώτι
α για 6 
φιάλες 

250 15,00 € 3.750,00 
€ 

150 15,00 € 2.250,00 
€ 

50 15,00 € 750,00 € 50 15,00 
€ 

750,00 
€ 

500 7.500,00 € 

 
Ξυλοκιβώτι
α για 
magnum 
φιάλες 

100 11,00 € 1.100,00 
€ 

60 11,00 € 660,00 € 20 11,00 € 220,00 € 20 11,00 
€ 

220,00 
€ 

200 2.200,00 € 

 
Media 
kit/folder 
παρουσίασ
ης σε usb 

1.00
0 

8,00 € 8.000,00 
€ 

600 8,00 € 4.800,00 
€ 

200 8,00 € 1.600,00 
€ 

200 8,00 € 1.600,
00 € 

2.000 16.000,00 
€ 

Ενέργε
ια ββ 

Μεταφράσ
εις σε 
γλώσσες 
προγράμμ
ατος 

  
0,00 € 1 3.000,0

0 € 
3.000,00 
€ 

0 -   € 0,00 € 0 -   € 0,00 € 1 3.000,00 € 

Ενέργε
ια γγ 

Ταχυδρομι
κή 
αποστολή 

1 3.000,0
0 € 

3.000,00 
€ 

1 1.200,0
0 € 

1.200,00 
€ 

1 1.200,0
0 € 

1.200,00 
€ 

1 600,00 
€ 

600,00 
€ 

4 6.000,00 € 
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2ο ΕΤΟΣ 
 

  ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

ΤΜ
Χ 

Μοναδι
αίο 
κόστος 

Σύνολο ΤΜΧ Μοναδι
αίο 
κόστος 

Σύνολο ΤΜΧ Μονα
διαίο 
κόστος 

Σύνολο ΤΜΧ Μονα
διαίο 
κόστος 

Σύνολο ΤΜΧ ΚΟΣΤΟΣ 

Ενέργε
ια αα 

Ενημερωτικά 
φυλλάδια  

800 1,00 800,00 € 400 1,00 400,00 € 200 1,00 200,00 € 600 1,00 600,00 € 2.000 
2.000,00 
€ 

 
Κείμενα 
φυλλαδίου 

-  0,00 € - 
5.000,0
0 

0,00 € -  0,00 € -  0,00 € - 0,00 € 

 
Γραφιστική 
ανάπτυξη 
λογοτύπου/ο
πτική 
ταυτότητα 

-  0,00 € - 
15.000,
00 

0,00 € -  0,00 € -  0,00 € - 0,00 € 

 
Αναπαραγωγ
ή 
λευκώματος 

800 25,00 
20.000,00 
€ 

400 25,00 
10.000,00 
€ 

200 25,00 
5.000,00 
€ 

600 25,00 
15.000,
00 € 

2.000 
50.000,0
0 € 

 
Παραγωγή 
προωθητικο
ύ βίντεο 3' 
για προϊόντα 
ΠΓΕ Άγιο 
Όρος 

0  0,00 € -  0,00 € -  0,00 € -  0,00 € - 0,00 € 

 
Παραγωγή 
προωθητικο
ύ βίντεο 3' 
για 
μοναστική 
οινοποιητική 

0  0,00 € -  0,00 € -  0,00 € -  0,00 € - 0,00 € 
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παράδοση 

 
Φωτογραφικ
ό υλικό 

0  0,00 € -  0,00 € -  0,00 € -  0,00 € - 0,00 € 

 
Εφαρμογές 
επαυξημένης 
πραγματικότ
ητας 

0  0,00 € -  0,00 € -  0,00 € -  0,00 € - 0,00 € 

 
Σημειωματά
ριο 
οινογνωσίας 

800 2,00 
1.600,00 
€ 

400 2,00 800,00 € 200 2,00 400,00 € 600 2,00 
1.200,0
0 € 

2.000 
4.000,00 
€ 

 
Banner 
προγράμματ
ος  

- 100,00 0,00 € - 100,00 0,00 € - 100,00 0,00 € - 100,00 0,00 € - 0,00 € 

 
Καρτολίνες 
προγράμματ
ος  

160 2,00 320,00 € 80 2,00 160,00 € 40 2,00 80,00 € 120 2,00 240,00 € 400 800,00 € 

 
Τσάντες 
βελούδινες  

240 10,00 
2.400,00 
€ 

120 10,00 
1.200,00 
€ 

60 10,00 600,00 € 180 10,00 
1.800,0
0 € 

600 
6.000,00 
€ 

 
Αυτοκόλλητε
ς ταινίες για 
απόκρυψη 
εμπορικού 
σήματος 

320 2,00 640,00 € 160 2,00 320,00 € 80 2,00 160,00 € 240 2,00 480,00 € 800 
1.600,00 
€ 

 
Σαμπανιέρες 
2 φιαλών 

400 10,00 
4.000,00 
€ 

200 10,00 
2.000,00 
€ 

100 10,00 
1.000,00 
€ 

300 10,00 
3.000,0
0 € 

1.000 
10.000,0
0 € 

 
Ανοιχτήρια 

800 2,70 
2.160,00 
€ 

400 2,70 
1.080,00 
€ 

200 2,70 540,00 € 600 2,70 
1.620,0
0 € 

2.000 
5.400,00 
€ 

 
Ποτήρια 800 2,00 1.600,00 400 2,00 800,00 € 200 2,00 400,00 € 600 2,00 1.200,0 2.000 4.000,00 
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€ 0 € € 
 

Ξύλινα stand 
20 φιαλών 

- 60,00 0,00 € - 60,00 0,00 € - 60,00 0,00 € - 60,00 0,00 € - 0,00 € 

 
Ξυλοκιβώτια 
για 6 φιάλες 

400 15,00 
6.000,00 
€ 

200 15,00 
3.000,00 
€ 

100 15,00 
1.500,00 
€ 

300 15,00 
4.500,0
0 € 

1.000 
15.000,0
0 € 

 
Ξυλοκιβώτια 
για magnum 
φιάλες 

160 11,00 
1.760,00 
€ 

80 11,00 880,00 € 40 11,00 440,00 € 120 11,00 
1.320,0
0 € 

400 
4.400,00 
€ 

 
Media 
kit/folder 
παρουσίαση
ς σε usb 

1.6
00 

8,00 
12.800,00 
€ 

800 8,00 
6.400,00 
€ 

400 8,00 
3.200,00 
€ 

1.20
0 

8,00 
9.600,0
0 € 

4.000 
32.000,0
0 € 

Ενέργε
ια ββ 

Μεταφράσει
ς σε γλώσσες 
προγράμματ
ος 

-  0,00 € - 
3.000,0
0 

0,00 € - - 0,00 € - - 0,00 € - 0,00 € 

Ενέργε
ια γγ 

Ταχυδρομική 
αποστολή 

1 
3.000,0
0 

3.000,00 
€ 

1 
1.200,0
0 

1.200,00 
€ 

1 
1.200,
00 

1.200,00 
€ 

1 600,00 600,00 € 4 
6.000,00 
€ 
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Συνολικός προϋπολογισμός 3.1:  

ΧΩΡΑ 1ο έτος 2ο έτος ΣΥΝΟΛΟ 

ΗΠΑ 176.800,00 € 57.080,00 € 233.880,00 € 

ΚΑΝΑΔΑΣ 47.480,00 € 28.240,00 € 75.720,00 € 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 8.960,00 € 14.720,00 € 23.680,00 € 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 8.360,00 € 41.160,00 € 49.520,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 241.600,00 € 141.200,00 € 382.800,00 € 
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Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει τα παρακάτω κόστη άμεσων δαπανών (Ενέργεια 2ιι) –μισθοδοσία ανά έτος οι 
οποίες  δεν θα βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού: 

 

Η γραμμή προϋπολογισμού «Δαπάνες μισθοδοσίας»  αφορά σε μόνιμο προσωπικό του αιτούντος το οποίο 
θα απασχοληθεί σε: 

Επίβλεψη και συντονισμό διαδικασιών παραλαβής παραγόμενων ειδών 

Έλεγχος παραδοτέων και συμμόρφωση με εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες 

ΔΡΑΣΗ 4 

Δράση 4.1 Μελέτη αγοράς 

Για την επιτυχή πορεία των οίνων ΠΓΕ Άγιο Όρος απαιτείται η εκπόνηση μελέτης αγοράς η οποία θα 
εστιάζει στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην Ανατολική Ακτή και μέσω της οποίας θα διερευνηθεί: 

Η υφιστάμενη εικόνα των μοναστηριακών οίνων και τα κανάλια διανομής τους 

Προτάσεις περαιτέρω διείσδυσης στην αγορά 

Ιδανικά σημεία διανομής 

Στοιχεία επιτυχίας 

Προφίλ καταναλωτή οίνων ΠΓΕ Άγιο Όρος, προτιμήσεις και τάσεις 

Περιορισμοί στην ανάπτυξη του προϊόντος στην αγορά-στόχο 

Η μελέτη θα ανατεθεί σε εξειδικευμένη εταιρεία το οποίο θα ερευνήσει και καταγράψει τα ανωτέρω, 
σκιαγραφώντας έτσι μια συνολική εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τους βέλτιστους 
τρόπους περαιτέρω διείσδυσης στην αμερικανική αγορά.  

 Ανάλυση κόστους : 

ΕΤΟΣ 1 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ 

Ενεργεια 4.1 Μονάδα Κόστος Σύνολο 

Εκπόνηση μελέτης αγοράς για ΗΠΑ 1 25.000,00 € 25.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ     25.000,00 € 

 

Δαπάνες 
μισθοδοσίας  
μελών της 
προτείνουσα
ς οργάνωσης 

 Μήνες Κόστος Σύνολο    

 

Μισθοδοσία 
(1 άτομο Χ 1 
μήνa  Χ 
2.000EUR) 

1 2.000,00 € 2.000,00 €    

 

    ΗΠΑ ΚΑΝΑΔΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ 

    1.000,0 € 400,0 € 200,0 € 400,0 € 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.1    

ΧΩΡΑ 1ο έτος 2ο έτος Προϋ/σμός (€) 

ΗΠΑ 25.000,0 € -   € 25.000,0 € 

ΚΑΝΑΔΑΣ -   € -   € -   € 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ -   € -   € -   € 

ΑΓΓΛΙΑ -   € -   € -   € 

ΣΥΝΟΛΟ 25.000,0 0,00 € 25.000,0 € 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης και χωρίζεται σε δύο 
διακριτές φάσεις: 

1ο έτος:  από υπογραφή σύμβασης δικαιούχου – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως και 31/8/2022 

2ο έτος:  από την έγκριση 2ου έτους από ΑΠΑΑΥΤ   έως 31/8/2023 

Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος προώθησης θεωρείται η ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του ΥΠΑΑΤ και ως ημερομηνία λήξης η 31η 
Αυγούστου κάθε έτους. Καμία δράση δεν είναι επιλέξιμη αν υλοποιηθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία. 
Για τη μετάβαση σε κάθε επόμενη φάση, απαιτείται η σχετική έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τμήμα Προγραμμάτων Προώθησης Οίνου και Λοιπών Προϊόντων. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 
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2. ΟΡΙΣΜΟΙ  

Για τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης και της εξ αυτής απορρέουσας σύμβασης ισχύουν οι 
παρακάτω ορισμοί:  

«Αναθέτουσα Αρχή» : Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είναι και ο εργοδότης  του έργου.   

«Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Το τμήμα Προβολής Αγροτικών Προιόντων της  Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας , έργο της οποίας θα είναι ο συντονισμός, η εποπτεία, η παρακολούθηση και η παραλαβή του 
έργου του Αναδόχου εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Για την άσκηση του έργου της θα 
συνεπικουρείται από την «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής» της Περιφέρειας, με την οποία ο 
ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται για τη σωστή εκτέλεση του έργου.  

«φορέας υλοποίησης του προγράμματος»: ο εκάστοτε ανάδοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση 
προσώπων ή κοινοπραξία προσώπων που αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος και προκύπτει 
μετά την ολοκλήρωση διαγωνισμού.  

«Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής»: η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται την οικεία Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας της ΠΚΜ με απόφαση του αρμοδίου οργάνου  και έχει την ευθύνη για την 
παρακολούθηση, παραλαβή και Πιστοποίηση του έργου  

«Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών»: η  επιτροπή που συγκροτείται 
από την ΠΚΜ και έχει την ευθύνη για την  διάνοιξη των φακέλων και την αξιολόγηση των προσφορών και 
γενικά την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας   

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (ποσα χωρίς ΦΠΑ 

ΑΑ Τίτλος Δράσης 1ο έτος 2ο έτος ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΑΣΗ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΜΕ  

Ενέργεια αα Διαφήμιση σε γενικό και 
εξειδικευμένο Τύπο 

67.750,00 97.750,00 165.500,00 

Ενέργεια γγ Διαφήμιση και πληροφόρηση 
στο διαδίκτυο, στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, 
δημιουργία ιστοσελίδας 

64.000,00 63.000,00 127.000,00 

ΔΡΑΣΗ 2 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

2.1 Συμμετοχή σε εμπορικές 
εκθέσεις 

60.000,00 110.000,00 170.000,00 

2.2 Παρουσιάσεις 

Ενέργεια αα Ενοικίαση αίθουσας & 
εξοπλισμού 

23.000,00 56.200,00 79.200,00 

Ενέργεια εε Μεταφορά οίνου και υλικών 3.800,00 6.800,00 10.600,00 

Ενέργεια στστ Αγορά οίνου 960 2.160,00 3.120,00 

Ενέργεια ζζ Γεύματα 12.500,00 28.500,00 41.000,00 

Ενέργεια κκ Δημόσιες σχέσεις που 51.833,33 131.000,10 182.833,43 
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σχετίζονται με την οργάνωση 
εκδηλώσεων 

2.3 Δείπνα 

Ενέργεια ζζ Γεύματα 9.040,00 21.680,00 30.720,00 

Ενέργεια κκ Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την οργάνωση 
εκδηλώσεων 

4.960,00 11.320,00 16.280,00 

2.4 Εκπαιδευτικά ταξίδια σε περιοχές παραγωγής 

Ενέργεια θθ Ταξιδιωτικά έξοδα επισκέψεων 
σε Ελλάδα 

49.820,00 49.820,00 99.640,00 

Ενέργεια κκ Δημόσιες σχέσεις που 
σχετίζονται με την οργάνωση 
εκδηλώσεων 

10.000,00 10.000,00 20.000,00 

ΔΡΑΣΗ 3 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  

3.1 Έντυπο και διαφημιστικό υλικό 

Ενέργεια αα Δημιουργία και παραγωγή 
έντυπου και διαφημιστικού 
υλικού 

232.600,00 135.200,00 367.800,00 

Ενέργεια ββ Μεταφράσεις 3.000,00 - 3.000,00 

Ενέργεια γγ Ταχυδρομική αποστολή 6.000,00 6.000,00 12.000,00 

ΔΡΑΣΗ 4 - ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ  

Ενέργεια αα Μελέτη αγοράς ΗΠΑ 25.000,00 - 25.000,00 

Σύνολο δράσεων 624.263,33 729.430,10 1.353.693,43 

Αμοιβές οργανισμού εκτέλεσης (ανώτατο όριο: 10%) 62.426,33 72.943,01 135.369,34 

Σύνολο δράσεων χωρίς ΦΠΑ 24% 686.689,66 802.373,11 1.489.062,77 

ΦΠΑ 24% 164.805,52 192.569,55 357.375,06 

Σύνολο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 851.495,18 994.942,66 1.846.437,83 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους. 

Το Ε.Ε.Ε.Σ του παρόντος διαγωνισμού έχει αναρτηθεί σε μορφή αρχείων τύπου .xml και .pdf στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με Α.Σ. 
163117 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 
Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, τις προϋποθέσεις και τους χρονικούς περιορισμούς που έχουν 

τεθεί, χωρίς επιφυλάξεις ή περιορισμούς, δεσμευόμαστε να εκτελέσουμε όλες τις εργασίες για την 

υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΓΕ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΠΑ, 

ΚΑΝΑΔΑΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων 

χωρών» 

 

και παραθέτουμε τον κάτωθι Πίνακα Προϋπολογισμού: 

 

ΑΑ Τίτλος Δράσης 1ο έτος 2ο έτος ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΑΣΗ 1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 

Ενέργεια αα Διαφήμιση σε γενικό και εξειδικευμένο Τύπο       

Ενέργεια γγ Διαφήμιση και πληροφόρηση στο διαδίκτυο, στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία 
ιστοσελίδας 

      

ΔΡΑΣΗ 2 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

2.1 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις       

2.2 Παρουσιάσεις 

Ενέργεια αα Ενοικίαση αίθουσας & εξοπλισμού       

Ενέργεια εε Μεταφορά οίνου και υλικών       

Ενέργεια 
στστ 

Αγορά οίνου       

Ενέργεια ζζ Γεύματα       

Ενέργεια κκ Δημόσιες σχέσεις που σχετίζονται με την 
οργάνωση εκδηλώσεων 

      

2.3 Δείπνα 

Ενέργεια ζζ Γεύματα       

Ενέργεια κκ Δημόσιες σχέσεις που σχετίζονται με την 
οργάνωση εκδηλώσεων 

      

2.4 Εκπαιδευτικά ταξίδια σε περιοχές παραγωγής 

Ενέργεια θθ Ταξιδιωτικά έξοδα επισκέψεων σε Ελλάδα       

Ενέργεια κκ Δημόσιες σχέσεις που σχετίζονται με την 
οργάνωση εκδηλώσεων 

      

ΔΡΑΣΗ 3 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

3.1 Έντυπο και διαφημιστικό υλικό 

Ενέργεια αα Δημιουργία και παραγωγή έντυπου και 
διαφημιστικού υλικού 
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Ενέργεια ββ Μεταφράσεις       

Ενέργεια γγ Ταχυδρομική αποστολή       

ΔΡΑΣΗ 4 - ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ 

Ενέργεια αα Μελέτη αγοράς ΗΠΑ       

Σύνολο δράσεων       

Αμοιβές οργανισμού εκτέλεσης (ανώτατο όριο: 10% του Α)       

Σύνολο δράσεων χωρίς ΦΠΑ 24%       

ΦΠΑ 24%       

Σύνολο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%       

 

Βάση των ανωτέρω, η συνολική τιμή της προσφοράς μας είναι: 

………… συν ΦΠΑ ……… σύνολο ……… 

Επώνυμο και όνομα: [… ] 

Εξουσιοδοτημένος να υπογράψει την προσφορά αυτή εκ μέρους του: 

[ ] 

Τόπος και Ημερομηνία: […………………………………………………………….…………. 

Υπογραφή και Σφραγίδα εταιρίας: 

[…………………………………………………………….……] 

 

 

 

 

Ο Προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή)  

 
Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..  
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................  
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................  
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.  
  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………4 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

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

(iii)  [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  
α) (πλήρη επωνυμία) ..............................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

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

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

.......................…………………………………..5 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
.....................................................6 
της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 
σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ..............7  
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 
 

                                                           
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε 
μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. 
Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε 
μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. 
Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων 
τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
....................ημέρες8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………9.  
ή  
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.  
 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.  
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.  
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).   
 
10 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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Β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..  
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα12).............................  
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα13) .........................................  
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ14.  
  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………15 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή  

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

(iii)  [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  
α) (πλήρη επωνυμία) ..............................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

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

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

.......................…………………………………..16 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
.....................................................17 
της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 
σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ..............18  
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
....................ημέρες19 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………20.  

                                                           
12 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
13 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
14 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε 
μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. 
Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
15Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε 
μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. 
Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
16 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
17 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
18Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων 
τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 
19 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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ή  
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου.  
 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της21.  
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε22.  
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                   
20 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).   
 
21 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
22 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 

οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων (Προσαρμοσμένο από 
την Αναθέτουσα Αρχή)  

 
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 

ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 

των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-

δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 

νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 

εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 

και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 

άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Σχέδιο Σύμβασης  

 
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την __________, ημέρα _________, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 

 

1. Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως επικεφαλής της συνέργειας μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και των οινοποιείων Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε., Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου 

και Ιερό Κελί Αγ. Ευσταθίου Μυλοπόταμος που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, …………, ΑΦΜ ………., ΔΥΟ ………, 

νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Τζιτζικώστας Απόστολος, αποκαλούμενου στο εξής «ο Εργοδότης» 

και  

2. αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ________________, η οποία εδρεύει _____________ νομίμως 

εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσας από _____________, καλούμενης στο εξής «ο 

Εκτελεστικός Οργανισμός»  

 

Έχοντας υπόψη: 

(a). Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και 

την κατάργηση των κανονισμών 922/72/ΕΟΚ, 234/79/ΕΟΚ, 1037/2001/ΕΚ και 1234/2007/ΕΚ του 

Συμβουλίου  

(b). Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη 

συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής 

(c). Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 

(d). Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 

κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/87, (ΕΚ) 165/84, (ΕΚ) 

2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου 

(e). Την ΚΥΑ αριθμ. 491/62337/27-3-2019 (ΦΕΚ 1549/Β/7-5-2019) Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 

υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 

της 20.12.2013, σ. 671), του υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής 

(ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 1) και του υπ’ αρ. 2016/1150 εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) της 

Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης 

οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

(f). την υπ’ αριθμ. 1122/253271/12-10-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 

Τροφίμων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

 

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1: Σκοπός –Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης 



 

 

Σελίδα 126 

1. Στο πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 Κοινοβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 2016/1150  της Επιτροπής 

  σχετικά με ενέργειες προώθησης και προβολής οίνου σε Τρίτες χώρες, εγκρίθηκε με την υπ’αρίθ. Πρωτ. 

1244/251115/12-10-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η πρόταση που υπέβαλε η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως 

συντονιστής της συνέργειας μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και των οινοποιείων 

Ευάγγελος Τσάνταλης Α.Ε., Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και Ιερό Κελί Αγ. Ευσταθίου Μυλοπόταμος με 

θέμα «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΓΕ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ)».  

2. Σε εκτέλεση των ως άνω Κανονισμών, ο Εργοδότης προκήρυξε Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την επιλογή φορέα Εκτέλεσης του ανωτέρω εγκεκριμένου Έργου, η εκτέλεση του οποίου 

κατακυρώθηκε στον Εκτελεστικό Οργανισμό με το από ……….  Πρακτικό.  

3. Ειδικότερα, ο Εκτελεστικός Οργανισμός αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΓΕ 

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των  1.846.437,85 € Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.489.062,78 €,  ΦΠΑ : 357.375,07 €). 

 

4. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός αναλαμβάνει την υλοποίηση των άμεσων δράσεων που περιλαμβάνονται 

στον συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό και αναλύονται στο Παράρτημα της Σύμβασης, και οι οποίες 

ανέρχονται σε ποσό ____________________ 

 

Άρθρο 2: Υποχρεώσεις του Εργοδότη 

1. Ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους ότι για την υλοποίηση του έργου από τον Εκτελεστικό 

Οργανισμό, ο Εργοδότης θα παράσχει στον Εκτελεστικό Οργανισμό έγκαιρα τα έγγραφα και τις 

πληροφορίες για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις 

όπως αυτές προκύπτουν από την υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων και του Εργοδότη, των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 Κοινοβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 2016/1150  

της Επιτροπής και της εθνικής νομοθεσίας 

2. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης επιδείξει αδικαιολόγητη και πέραν της συναλλακτικής πρακτικής 

καθυστέρηση για την παράδοση των πληροφοριών, έγγραφων και λοιπών στοιχείων που σχετίζονται με την 

υλοποίηση του παρόντος έργου, τότε γίνεται δεκτό ότι για την καθυστέρηση, η οποία πιθανόν να προκύψει 

στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης, όπως ορίζεται στη σύμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων, ο Εκτελεστικός Οργανισμός δε φέρει καμία ευθύνη. 

3. Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα, στοιχεία, πληροφορίες περιέχουν ανακρίβειες, γενικότητες ή 

είναι ανεπαρκή ή ψευδή τότε ο Εκτελεστικός Οργανισμός δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αν το παραδοτέο 

έργο παρουσιάσει ελλείψεις ή δεν είναι αποτελεσματικό, ο δε εργοδότης οφείλει να το παραλάβει ως έχει 

καταβάλλοντας το συμφωνημένο συμβατικό τίμημα. 

4. Ο Εργοδότης διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα τροποποιήσεων του προς υλοποίηση έργου στα πλαίσια 

πάντα των συμβατικών του υποχρεώσεων προς το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την 

προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση των εν λόγω αιτούμενων τροποποιήσεων θα γίνει στον Εκτελεστικό 

Οργανισμό σε διάστημα τουλάχιστον πρωτύτερο των τεσσάρων (4) μηνών. 

 

Άρθρο 3. Υποχρεώσεις του Εκτελεστικού Οργανισμού 

1. Mε την υπογραφή της σύμβασης o εργοδότης δικαιούται να ζητήσει από τον εκτελεστικό οργανισμό 

αντίστοιχες εγγυήσεις, αξίας ίσης με το 4% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου.  Με την 

απρόσκοπτη ολοκλήρωση κάθε φάσης και με την έγκριση έναρξης της επόμενης από τις αρμόδιες 
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υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, θα απομειώνεται το ύψος της εγγύησης με 

την εκάστοτε επιστροφή από τον πρώτο συμβαλλόμενο στον δεύτερο, των εγγυήσεων, που αφορούν στο 

έτος επιτυχούς ολοκλήρωσης. 

2.Ο Εκτελεστικός Οργανισμός οφείλει να παραδώσει το έργο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εργοδότη, των 

Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 Κοινοβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 2016/1150  της Επιτροπής και της εθνικής 

νομοθεσίας καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Εργοδότη και όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 και στο 

παράρτημα της παρούσας σύμβασης. 

3. Σε κάθε περίπτωση οι υποχρεώσεις του Εκτελεστικού Οργανισμού αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του 

έργου ποιοτικά και τεχνικά δεδομένα είναι αυτές που περιέχονται στην παρούσα σύμβαση και στο 

παράρτημα της, στην υπογεγραμμένη σύμβαση του Εργοδότη με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, καθώς επίσης και στην τελικώς εγκεκριμένη υποβληθείσα μελέτη και των ενδεχόμενων 

εγκεκριμένων τροποποιήσεων. 

4. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός οφείλει να τηρήσει εχεμύθεια για τα στοιχεία που θα περιέλθουν στη γνώση 

του κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

5. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός στις επαφές του σχετικά με την υλοποίηση του έργου θα αναφέρει ρητά και 

ξεκάθαρα το όνομα της επιχείρησης για την οποία ενεργεί καθώς και τον τίτλο του προγράμματος από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

6. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός προ της εκτέλεσης εκάστης ενέργειας οφείλει να συνεργάζεται με τον 

Εργοδότη, τα εντεταλμένα του όργανα, τους συνεργάτες που αυτός θα υποδείξει όσον αφορά τα ποιοτικά 

αυτής χαρακτηριστικά και την αποτελεσματικότητα της και η συγκεκριμένη ενέργεια να τυγχάνει της 

τελικής έγκρισης του Εργοδότη. Ως τελική έγκριση θεωρείται η έγγραφη βεβαίωση έγκρισης του Εργοδότη, 

της οποίας επίδοση θα πρέπει να γίνει σε διάστημα εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αιτήσεως 

επίδοσής της εκ του Εκτελεστικού Οργανισμού. Σε περίπτωση που επίδοση τελικής εγκρίσεως δεν αποδοθεί 

εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος στον Εκτελεστικό Οργανισμό, η επίδοση εγκρίσεως θεωρείται 

αυτοδίκαια και τίθεται αυτόματα σε ισχύ. 

7. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Εκτελεστικό Οργανισμό από τον Εργοδότη με την ολοκλήρωση 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ολόκληρου του έργου. 

8. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός θα υπόκειται στους ίδιους ελέγχους, που υπόκειται και ο Εργοδότης 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβασης του Εργοδότη με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

 

Άρθρο 4: Διάρκεια της Σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Εργοδότη. 

 

Άρθρο 5: Αμοιβή-Οικονομικοί όροι 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ______  μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., ο οποίος καταβάλλεται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο επιπρόσθετα, σε όποιες περιπτώσεις 

απαιτείται. 

 

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους _________________ πλέον ΦΠΑ., ήτοι, 10% επί του 

προϋπολογισμού των δράσεων, το οποίο αποτελεί την αμοιβή του εκτελεστικού οργανισμού. 

Η αμοιβή του Εκτελεστικού Οργανισμού θα δοθεί τμηματικά με την ολοκλήρωση του κάθε φυσικού 

αντικειμένου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και με την έκδοση του σχετικού 
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παραστατικού. Ο Εργοδότης προ της εξοφλήσεως του τιμολογίου ελέγχει τα σχετικά παραστατικά ως προς 

τη συμβατότητα τους με το εκτελούμενο έργο και τα προβλεπόμενα στη σύμβαση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Άρθρο 6. Αναθεώρηση Τιμών 

Η αμοιβή που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης θεωρείται σταθερή σύμφωνα και ανάλογα 

πάντα με το επιμέρους εκτελούμενο έργο. 

 

Άρθρο 7. Ανωτέρα Βία  

Σε περίπτωση όπου ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη περιέλθει σε κατάσταση ανωτέρας βίας, όπου 

τέτοια νοούνται ενδεικτικά, οι καθολικές απεργίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, πόλεμος, εξεγέρσεις, φωτιά, 

βανδαλισμοί, σεισμοί κλπ οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και να προβεί σε 

ενέργειες διόρθωσης της κατάστασης που παρεμποδίζει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με το 

παράρτημα της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που η διόρθωση της κατάστασης είναι ανέφικτη, τότε 

το Έργο διακόπτεται και ο Εργοδότης οφείλει να εξοφλήσει το τίμημα του φυσικού αντικειμένου που έχει 

υλοποιηθεί ως τότε. 

 

Άρθρο 8. Γενικές Διατάξεις 

1. Καμιά τροποποίηση, προσθήκη, διαγραφή, ακύρωση ή άλλη μεταβολή όρου ή διατάξεως της παρούσας 

σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως, έχει γίνει κοινά αποδεκτή και φέρει 

τις υπογραφές εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των συμβαλλομένων. 

2. Δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης έχει εκάτερο των συμβαλλομένων μερών μόνο σε 

περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως εκ μέρους ετέρου αντισυμβαλλομένου. 

3. Εφαρμοστέο Δίκαιο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά θα υπάγεται στα αρμόδια δικαστήρια 

της έδρας του Εργοδότη. 

 

Άρθρο 9. Υποχρέωση Εχεμύθειας 

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός οφείλει: 

α. Να χειρίζεται ως απόρρητα όλα τα έγγραφα, τα στοιχεία, τις πληροφορίες κλπ που περιέχονται στη 

γνώση και κατοχή του στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. 

β. Να μην αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά να μην δημοσιοποιεί κανένα από τα 

προαναφερόμενα έγγραφα, τα στοιχεία κ.λπ. ή οποιαδήποτε πληροφορία που απορρέει από αυτά. 

Η παρούσα σύμβαση υπεγράφη σε τρία πρωτότυπα αντίγραφα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο εργοδότης 

 

 

(ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου, 

Σφραγίδα & υπογραφή) 

 

Ο Ανάδοχος 

 

 

(ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου, 

Σφραγίδα & υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Επώνυμο:  Όνομα:  

Πατρώνυμο: Μητρώνυμο: 

Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης: 

Τηλέφωνο:  

Fax: 

e-mail:  

Διεύθυνση Κατοικίας:  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Όνομα ιδρύματος Τίτλος πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου 

    

    

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Θέση ή Έργο Εργοδότης Καθήκοντα Από: 

(μμ/εεεε) 

    

    

 

Βεβαιώνω ότι τα ανωτέρω δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή. 

 

[υπογραφή στελέχους] 
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