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για το έργο  «Υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου δράσης για την προβολή και 
προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής 
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ποιότητας – τιμής  
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ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών 

Ημερομηνία και ώρα Ελλάδος 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 
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Διαδικτυακή πύλη 
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Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: Εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (959.260,00 €) 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.189.482,40 € με ΦΠΑ) η οποία αναλύεται για το έτος 2020 σε 
τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες και ενενήντα ευρώ (478.090 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(592.831,60  € με ΦΠΑ) και για το έτος 2021 σε τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ 
(481.170 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (596.650,80 € με ΦΠΑ). 

 

Η διάρκεια της σύμβασης: Έως 31/10/2021 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σελίδα 5 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση  Βασ. Όλγας 198 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54655 

Τηλέφωνο 2310-403001 

Φαξ 2310-403059 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  i.mitsios@rdfcm.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ηρακλής Μήτσιος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.rdfcm.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελεί μη 
κεντρική αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του αρ. 2 παρ. 1 περ. 3 του Ν. 4412/2016. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)   Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ηλεκτρονική σελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(www.rdfcm.gr) και την προαναφερθείσα διεύθυνση ,Βας. Όλγας 198, Τ.Κ.: 54655, κος Ηρακλής 
Μήτσιος (τηλ. 2310403006, email: i.mitsios@rdfcm.gr), κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του  άρθρου 27  του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση  βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των 
οικονομικών ετών 2020 – 2021 με κωδικό ΚΑ 64.02.97 «Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης». 

 

 

 

 

Ο Προϋπολογισμός της παρούσας αναλύεται ως εξής: 

http://www.rdfcm.gr/
http://www.rdfcm.gr/




  

 

Σελίδα 6 

 

 

Α/Α 
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΕΤΟΣ 2020 ΕΤΟΣ 2021 

Δ.Ε FRUIT LOGISTICA 34.750 43.090 35.000 43.400 

Δ.Ε PRODEXPO 34.930 43.313,20 35.175 43.617 

Δ.Ε PROWEIN 27.800 34.472 28.600 35.464 

Δ.Ε SUMMER FANCY 
FOOD SHOW 

68.985 85.541,40 69.615 86.322,60 

SPECIALITY FINE FOOD 
FAIR ASIA (SINGAPORE) 

23.275 28.861 24.430 30.293,20 

Δ.Ε  SIAL PARIS 2020 103.350 128.154   

Δ.Ε  ANUGA 2021   103.350 128.154 

ΣΥΝΟΛΟ (ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ) 

293.090 363.431,60 296.170 367.250,80 

2 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΕΤΟΣ 2020 ΕΤΟΣ 2021 

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 50.000 62.000 50.000 62.000 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 50.000 62.000 50.000 62.000 

ΡΩΣΙΑ 40.000 49.600 40.000 49.600 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 20.000 24.800 20.000 24.800 

ΠΑΡΙΣΙ 25.000 31.000 25.000 31.000 

 ΣΥΝΟΛΟ (ΓΙΑ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ) 

185.000 229.400 185.000 229.400 

 ΣΥΝΟΛΟ 478.090 592.831,60 481.170 596.650,80 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Η Δ.Ε. FRUIT LOGISTICA  αποτελεί τη δημοφιλέστερη Διεθνή Έκθεση και σημείο συνάντησης για τους 
επαγγελματίες του κλάδου των φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Παράλληλα, η ίδια η Γερμανία 
αντιμετωπίζοντας τρομερές ελλείψεις σε φρούτα και λαχανικά εισάγει ετησίως μεγάλες ποσότητες 
φρέσκων προϊόντων. Χαρακτηριστικά, όσον αφορά στα φρούτα, το 15% της γερμανικής αυτάρκειας δείχνει 
σαφώς τις τεράστιες ανάγκες εισαγωγής φρούτων όπως μήλα, εσπεριδοειδή, σταφύλια, νεκταρίνια, εξωτικά 
φρούτα κ.α. Ενώ παράλληλα, σημαντικές είναι και οι εισαγωγές λαχανικών, όπως τομάτες, αγγούρια, 
πιπεριές, καρότα, κρεμμύδια κ.α. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η χώρα μας βρίσκεται στις 5 σημαντικότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παραγωγής φρούτων με σημαντικότερες τις εξαγωγές καρπουζιού, ροδάκινου, ακτινιδίου, σταφυλιού, 
μήλου, νεκταρινιού, πορτοκαλιού, φράουλας, βερύκοκου, κερασιού, αχλαδιού κ.α. και μέσα στις 7 
σημαντικότερες παραγωγής λαχανικών με πιο χαρακτηριστικές τις εξαγωγές τομάτας, πιπεριάς, αγγουριού, 
κολοκυθιού κ.α. 

Η  έκθεση καλύπτει κάθε τμήμα των επιχειρήσεων που παράγουν φρέσκα προϊόντα (φρούτα και λαχανικά), 
οι συμμετέχοντες είναι από όλες τις αγορές του κόσμου και προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση της αγοράς 
για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του κλάδου σε κάθε επίπεδο. Η διοργάνωση του 2019 φιλοξένησε 
πάνω από  3.200 εκθέτες από 90 χώρες, ενώ το 1993 ξεκίνησε με μόλις μερικές δεκάδες εκθετών.    Στον 
εκθεσιακό χώρο των 117.472 τμ. έδωσαν το παρόν  πάνω από 78.000 επαγγελματίες πάνω από 130 χώρες. 
Αξιοσημείωτη είναι και η αυξημένη προσέλευση επισκεπτών από την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την 
Αφρική, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. 

Είναι η πέμπτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση 

μετά την εντυπωσιακή συμμετοχή της το 2016, 2017, το 2018 και το 2019 στις οποίες οι παραγωγοί της 

Περιφέρειας έκαναν ουσιαστικές επαφές και προχώρησαν σε εμπορικές συμφωνίες. Η επαναλαμβανόμενη 

παρουσία μας αυξάνει το κύρος μας, δείχνει τον επαγγελματισμό των παραγωγών της Περιφέρειάς μας που 

στοχεύουν σε αγορές όχι αποσπασματικά αλλά με διαχρονική παρουσία στο μεγάλο αυτό παγκόσμιο 

γεγονός του κλάδου. Η συμμετοχή μας θα δώσει επίσης τη δυνατότητα σε νέους αλλά σημαντικούς και 

ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους προϊόντα. 

 

Η Δ.Ε. PRODEXPO 2019 –η  27η  Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών και Πρώτων  Υλών, PRODEXPO 2020, είναι 
η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση του κλάδου στη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, η οποία παρουσιάζει 
ένα ευρύ φάσμα τροφίμων και ποτών από όλο τον κόσμο. Για πολλά χρόνια, έχει καθορίσει την ανάπτυξη 
της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων. Με έκταση πάνω από 100,000 τ.μ.  και με 28 θεματικούς τομείς. Είναι 
το σημείο συνάντησης αγοραστών και εξαγωγέων από 65 και πλέον χώρες στη Μόσχα της Ρωσίας. Η 
διοργάνωση του 2019 προσέλκυσε  πάνω από 66,915 επισκέπτες από 112 χώρες στους οποίους 
περιλαμβάνονται διανομείς, λιανέμποροι, χονδρέμποροι. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πάνω από 2.417 
εκθέτες, είχαν τη δυνατότητα να δειγματίσουν και να προβάλουν τα προϊόντα τους παρουσιάζοντας τη 
σύγχρονη τάση στον χώρο των τροφίμων  ποτών και πρώτων υλών, στους επισκέπτες της έκθεσης.   

Η PRODEXPO διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τόνωση της ρωσικής βιομηχανίας τροφίμων. Προωθώντας 
τρόφιμα υψηλής ποιότητας στην εγχώρια αγορά, συμβάλλοντας στην υλοποίηση ομοσπονδιακών έργων 
υψηλής προτεραιότητας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Τα προϊόντα που προβάλλονται στο πλαίσιο της έκθεσης είναι:  
Τρόφιμα – ποτά - Α’ ύλες 

Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με προϊόντα τροφίμων – ποτών και πρώτων υλών όπως: Κρέας και 
προϊόντα κρέατος, αλλαντικά, πουλερικά, αυγά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, τυριά, παγωτά, είδη 





  

 

Σελίδα 8 

παντοπωλείου, δημητριακά, ζυμαρικά, καρυκεύματα/μυρωδικά, βότανα, φυτικά λίπη, χυμούς 
εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, κατεψυγμένα τρόφιμα, ημι-προπαρασκευασμένες τροφές, μικρογεύματα, 
ξηρούς καρπούς είδη αρτοποιείου, τσάι, καφέ, ψάρια και θαλασσινά, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, 
αρτύματα/σάλτσες, προϊόντα για εστιατόρια, αλκοολούχα ποτά, λύσεις συσκευασίας για τη βιομηχανία 
τροφίμων, μηχανήματα και υπηρεσίες, προϊόντα υγιεινής διατροφής κα. 

Είναι η δεύτερη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση 

στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να «επεκταθεί» και σε εκείνες τις αγορές δίνοντας την ευκαιρία σε 

παραγωγούς της εδαφικής της επικράτειας να συνάψουν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες. 

 

Η Δ.Ε. PROWEIN –  International Trade Fair Wines and Spirits αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο δημοφιλή 
διεθνή έκθεση για τον κλάδο του οίνου και των αλκοολούχων ποτών. Οι  περισσότεροι ανά τον κόσμο 
επαγγελματίες και αγοραστές του κλάδου επισκέπτονται την έκθεση, χρησιμοποιώντας την ως εργαλείο για 
την αναζήτηση συνεργατών από τη διεθνή αγορά οίνου και αλκοολούχων ποτών. Η διοργάνωση του 2018 
φιλοξένησε  6.900 εκθέτες από περισσότερες από 65 χώρες. Την έκθεση επισκέφθηκαν περισσότεροι από 
60.000 επαγγελματίες από 133 χώρες του κόσμου. Το 50% των επισκεπτών της έκθεσης προερχόταν εκτός 
Γερμανίας , κυρίως από την Ιταλία και τη Γαλλία.  

Στην έκθεση μπορούν να προβληθούν:  

Κρασιά, κρασιά με ονομασία προέλευσης, αφρώδη κρασιά, βιολογικά κρασιά, γλυκά κρασιά, fruit wines, 
kosher wines, μη αλκοολούχα κρασιά και ποτά, ποτά βασισμένα σε κρασί, σαμπάνια, αποστάγματα όπως 
ούζο, ρακί, τσίπουρο, λευκά αλκοολούχα ποτά, λικέρ, μπύρες, ανθρακούχο νερό, μεταλλικό νερό, αξεσουάρ 
για μπαρ και κάβες, εξοπλισμός, περιοδικά του κλάδου κλπ.  

Είναι η τέταρτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση 

οίνου και αλκοολούχων ποτών δίνοντας τη δυνατότητα σε σημαντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της 

Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους προϊόντα και δείχνοντας τον επαγγελματισμό των 

παραγωγών της Περιφέρειάς μας που στοχεύουν σε αγορές διαχρονικά αυξάνοντας το κύρος τους. 

 

Η Δ.Ε. SUMMER FANCY FOOD SHOW είναι αναγνωρισμένη ως μια από τις μεγαλύτερες και πιο δημοφιλείς 
διεθνείς εκθέσεις τροφίμων – ποτών στις ΗΠΑ και είναι το σημείο συνάντησης αγοραστών και εξαγωγέων. 
Η διοργάνωση του 2019 προσέλκυσε περίπου 27.500 επισκέπτες από 100 χώρες στους οποίους 
περιλαμβάνονται διανομείς, λιανέμποροι, χονδρέμποροι, εκπρόσωποι μαζικής εστίασης και της 
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, καθώς και του τύπου.  Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πάνω από 2.700 
εκθέτες  είχαν τη δυνατότητα να δειγματίσουν 180.000  προϊόντα παρουσιάζοντας τη σύγχρονη τάση στον 
χώρο των τροφίμων και ποτών στους επισκέπτες της έκθεσης.  Οι ίδιοι οι εκθέτες πραγματοποίησαν 
σημαντικές συναντήσεις με αγοραστές που λειτουργούν για χώρες συνειδητοποιημένων καταναλωτών με 
δυνατό αγοραστικό ενδιαφέρον και υψηλό εισόδημα. 

Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με προϊόντα τροφίμων – ποτών όπως:  

Ελαιόλαδο, ελιές, τυρί, γιαούρτι, συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά, όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά, έτοιμα 
γεύματα, ιχθυηρά, γλυκά, σοκολάτες, μπισκότα, αρτοποιήματα, μέλι, μαρμελάδες, παστέλι, snacks και 
ξηρούς καρπούς, κρασί, τσίπουρο, ούζο, μπύρα, μεταλλικό και ανθρακούχο νερό, καφές, ροφήματα, 
αναψυκτικά, χυμοί, βιολογικά προϊόντα, gourmet προϊόντα κα. 

Είναι η δεύτερη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση 

τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να «επεκταθεί» και στις αγορές της Αμερικής, 

δίνοντας την ευκαιρία σε παραγωγούς της εδαφικής της επικράτειας να συνάψουν σημαντικές εμπορικές 

συμφωνίες. 
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Η Δ.Ε  SPECIALITY & FINE FOOD ASIA 2020 και η RESTAURANT – PUB – BAR 2020 είναι το μοναδικό σημείο 

συνάντησης παραγωγών και προμηθευτών χειροποίητων, γκουρμέ τροφίμων και ποτών υψηλής ποιότητας 

με τους μεγάλους buyers από το χώρο του λιανεμπορίου, της χονδρικής, του foodservice και του 

ξενοδοχειακού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ασία.  

Πρόσφατα υπεγράφη εμπορική συμφωνία, η οποία επιτρέπει σε τρόφιμα και ποτά να μετακινούνται 

χωρίς δασμούς από την ΕΕ στη Σιγκαπούρη. Το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, δίνει τη δυνατότητα 

προσέλκυσης προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά και στα ράφια καταστημάτων της 

Σιγκαπούρης σε πολύ χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές. 

Οι αγοραστές και όλοι οι εμπορικοί επισκέπτες επισκέπτονται την έκθεση, επειδή γνωρίζουν ότι θα 

συναντήσουν προμηθευτές με γευστικά προϊόντα και θα ενημερωθούν για όλες τις νέες εξελίξεις στο χώρο. 

Οι διοργανωτές από τη μεριά τους αντιλαμβανόμενοι την επιθυμία που εκφράζουν πολλές φορές οι εκθέτες 

να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε μία έκθεση που να προσελκύει επισκέπτες τόσο από το χώρο του 

λιανεμπορίου όσο και του Ho.Re.Ca αποφάσισαν να συνδιοργανώσουν τις εκθέσεις στον ίδιο χώρο. 

Δημιουργήθηκε λοιπόν μέσα στον εκθεσιακό χώρο της SPECIALITY FINE FOOD ASIA ένα ειδικό section όπου 

παρουσιάζονται προϊόντα που απευθύνονται σε επισκέπτες Ho.Re.Ca το οποίο λειτουργεί σαν έκθεση 

RESTAURANT – BAR – PUB με ελαφρώς διαφορετική σήμανση. Ανάμεσα στις δύο ενότητες του εκθεσιακού 

χώρου, δεν υπάρχει φυσικό διαχωριστικό προκειμένου να δημιουργείται η αίσθηση στους επισκέπτες ότι 

πρόκειται για έναν ενιαίο χώρο και να μετακινούνται έτσι σε ολόκληρο τον εκθεσιακό χώρο. Με αυτόν τον 

τρόπο οι διοργανωτές μπόρεσαν να ικανοποιήσουν το μακρόχρονο αίτημα των εκθετών να υποδέχονται 

ενδιαφερόμενους και από τις δύο κατηγορίες εμπορικών επισκεπτών.  

Η έκθεση SPECIALITY FINE FOOD FAIR ASIA & RESTAURANT PUB BAR ASIA πραγματοποιείται στην 

Σιγκαπούρη, μία νησιωτική χώρα της ΝΑ Ασίας με κατοίκους υψηλού βιοτικού επιπέδου που είναι γνωστοί 

για την λατρεία τους στο φαγητό όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι της ΝΑ Ασίας. Πρόκειται για έναν 

γαστρονομικό προορισμό παγκοσμίου ενδιαφέροντος, όπου συγκεντρώνονται και πολλά από τα πιο γνωστά 

και βραβευμένα εστιατόρια διεθνώς. Η αγορά της Σιγκαπούρης αποτελεί το πλέον κατάλληλο 

διαμετακομιστικό κέντρο της ΝΑ Ασίας και αγορά προσφιλή για ελληνικά προϊόντα.  

Εμπορικοί επισκέπτες υψηλών απαιτήσεων και γνώσεων θα επισκεφθούν την έκθεση ενώ θα διοργανωθεί 
και πρόγραμμα Hosted Buyers.  

Την έκθεση θα επισκεφθούν αγοραστές, υπεύθυνοι προμηθειών και εισαγωγείς από λιανεμπόριο, 
χονδρεμπόριο, αεροπορικές εταιρείες, online καταστήματα, πολυκαταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
καταστήματα υγιεινών τροφίμων, ανεξάρτητες αλυσίδες και από αλυσίδες μπαρ, αρτοποιείων κ.ά. 

Επίσης την έκθεση θα επισκεφθούν και πολλοί ειδικοί της αγοράς τροφίμων, ποτών και εφοδιασμού 
Ho.Re.Ca της Ασίας, όπως sommeliers, baristas, chefs, barmen κλπ. 

Τα προϊόντα που προβάλλονται στο πλαίσιο της έκθεσης είναι:  
 
Προϊόντα Αρτοποιίας και Γλυκά, Τυροκομικά προϊόντα, Σοκολάτα, Ψάρια και θαλασσινά, Free-from 

προϊόντα, Κατεψυγμένα προϊόντα, Halal, Μαρμελάδες, Κρέας και πουλερικά, Λάδι, ξύδι, σάλτσες, Σνακ, Μη 

Αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, νερό, Μπύρες, Καφές και τσάι, Λικέρ και οινοπνευματώδη ποτά, Κρασί, 

σαμπάνια, αφρώδης οίνος, Εξοπλισμός και προμήθεια προϊόντων μαγειρικής, καθαρισμού, αποθήκευσης 

και σερβιρίσματος, Ποτήρια και μαχαιροπίρουνα, Προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας, Προϊόντα και προτάσεις 

συσκευασίας 
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Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση  στο 

πλαίσιο της προσπάθειάς της να «επεκταθεί» και στις αγορές της ΝΑ Ασίας, δίνοντας την ευκαιρία σε 

παραγωγούς της εδαφικής της επικράτειας να συνάψουν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες. 

 

Η Δ.Ε. SIAL PARIS φιλοξενείται κάθε 2 χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο Paris Nord Villepinte Exposition 
Park του Παρισιού και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις για τον κλάδο τροφίμων και ποτών 
παγκοσμίως. Η διοργάνωση του 2018 συγκέντρωσε πάνω από 7.200 εκθέτες από 119 χώρες και 310.000 
εμπορικούς επισκέπτες σημειώνοντας ρεκόρ. Το 73% των οποίων είναι διεθνείς αγοραστές από 200 και 
πλέον χώρες. Η έκθεση καλύφθηκε από περισσότερους από 1.500 δημοσιογράφους και δημοσιεύτηκαν 
6.500 και άνω άρθρα. Το μέγεθος της έκθεσης, η μεγάλη προσέλευση εμπορικών επισκεπτών και η 
εμπιστοσύνη τους στo κύρος της έκθεσης, η ποικιλία και η ποιότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται, 
τα   special events (250 events) που φιλοξενούνται κατά τη διάρκειά της και η διεθνής της απήχηση, 
καθιστούν τη SIAL PARIS μια από τις πλέον αξιόπιστες επιλογές που προσφέρονται στους Έλληνες 
παραγωγούς και επιχειρηματίες όσoν αφορά την προβολή τους σε εκθεσιακά γεγονότα στο εξωτερικό. 

Ο θεσμός SIAL Innovation κερδίζει συνεχώς έδαφος με 2.355 προϊόντα εγγεγραμμένα το 2018 και με 15 
Διεθνή βραβεία  Sial Innovation προωθώντας τις σύγχρονες τάσεις και τις καινοτομίες των προϊόντων που 
διαγωνίζονται.  

 

Η έκθεση φιλοξενεί, σε 8 Halls, 21 θεματικές προϊοντικές ενότητες του κλάδου τροφίμων- ποτών στους 
τομείς:  

 Beverages: αφεψήματα 

 Hot beverages: ζέστα αφεψήματα,  

 Wine & Spirits: κρασί και αλκοολούχα ποτά, 

 Grocery products: προϊόντα παντοπωλείου, 

 Gourmet: εκλεκτά είδη και gourmet,  

 Preserved products: κονσερβοποιημένα τρόφιμα  

 Meat: προϊόντα κρέατος, πουλερικά, κυνήγι,  

 Cured Meat: αλλαντικά,  

 Prepared products: έτοιμα προϊόντα,  

 Poultry: πουλερικά,  

 Sea food: θαλασσινά,  

 Dairy products: γαλακτοκομικά προϊόντα,  

 Service & Equipment: μηχανήματα εξοπλισμού, 

 Ingredients: συστατικά,  

 Alternative Food :  προϊόντα ενναλακτικής διατροφής,  

 Fruit & Vegetables: φρούτα και λαχανικά,  

 Frozen Food: κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά,  

 Confectionery: είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκά, αρτοσκευάσματα,  

 Regions of France: τοπικά προϊόντα περιοχών της Γαλλίας, 

 National Pavilions: εθνικά περίπτερα.  

Είναι η τρίτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση. Η 
επαναλαμβανόμενη παρουσία της Περιφέρειας, ειδικά μετά από μία εντυπωσιακή συμμετοχή το 2016 και 
το 2018 κατά την οποία οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας έκαναν ουσιαστικές επαφές και προχώρησαν σε 
σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, αυξάνει το κύρος των συμμετεχόντων και δείχνει τον επαγγελματισμό 
των παραγωγών της ΠΚΜ στοχεύοντας σε αγορές όχι αποσπασματικά αλλά με διαχρονική παρουσία στο 
μεγάλο αυτό παγκόσμιο γεγονός του κλάδου. Η συμμετοχή της ΠΚΜ θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους αλλά 
σημαντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους προϊόντα. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Parc_des_Expositions_de_Villepinte
https://en.wikipedia.org/wiki/Parc_des_Expositions_de_Villepinte
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Η Δ.Ε. ANUGA φιλοξενείται κάθε 2 χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο Koelnmesse της Κολωνίας και αποτελεί 
την σημαντικότερη διεθνή έκθεση για τον κλάδο τροφίμων- ποτών παγκοσμίως. Η Anuga ως έκθεση- 
θεσμός, είναι το σημείο συνάντησης εμπόρων λιανικής και χονδρικής, παραγωγών, εισαγωγέων και decision 
makers από όλον τον κόσμο. Η διοργάνωση του 2017 συγκέντρωσε πάνω από 7.500 εκθέτες από 107 
χώρες και 165.000 εμπορικούς επισκέπτες από 194 χώρες σε εκθεσιακό χώρο 284.000 τμ. Το 90% όχι μόνο 
των εκθετών αλλά και των επισκεπτών της έκθεσης δήλωσαν πως η ANUGA είναι η σημαντικότερη έκθεση 
τροφίμων παγκοσμίως. To 70% των επισκεπτών που δήλωσε ότι θα συμμετέχουν και το 2019, ήταν decision 
makers και  στελέχη σε καίριες θέσεις των εταιρειών τους.  

Το μέγεθος της έκθεσης, η μεγάλη προσέλευση εμπορικών επισκεπτών και η εμπιστοσύνη τους στo κύρος 
της έκθεσης, η ποικιλία και η ποιότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται, τα special events που 
φιλοξενούνται κατά τη διάρκειά της και η διεθνής της απήχηση, καθιστούν την ANUGA μια από τις πλέον 
αξιόπιστες επιλογές που προσφέρονται στους Έλληνες παραγωγούς και επιχειρηματίες όσoν αφορά την 
προβολή τους σε εκθεσιακά γεγονότα στο εξωτερικό. 

 

Η έκθεση φιλοξενεί 10 εξειδικευμένες εμπορικές εκθέσεις του κλάδου τροφίμων- ποτών στους εξής τομείς: 

- Anuga Fine Food:  Τρόφιμα γενικά 

- Anuga Frozen Food: Κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά 

- Anuga Meat: προϊόντα κρέατος, πουλερικά, κυνήγι 

- Anuga Chilled & Fresh Food: Προϊόντα gourmet και delicatessen, ψύξης, ψαρικά, λαχανικά, φρούτα. 

- Anuga  Dairy: Γαλακτοκομικά προϊόντα  

- Anuga Βread & Bakery: Αρτοσκευάσματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής 

- Anuga Drinks: Ποτά, κρασί, αναψυκτικά και χυμοί 

- Anuga Hot Beverages: Αφεψήματα 

- Anuga Culinary Concepts: Εξοπλισμός για catering και μαζική εστίαση, εξοπλισμός και υπηρεσίες για την 

λιανική αγορά 

- Anuga  Organic: Βιολογικά προϊόντα 

Είναι η δεύτερη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση. 
Η επαναλαμβανόμενη παρουσία της Περιφέρειας, ειδικά μετά από μία εντυπωσιακή συμμετοχή το 2017 
κατά την οποία οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας έκαναν ουσιαστικές επαφές και προχώρησαν σε σημαντικές 
εμπορικές συμφωνίες, αυξάνει το κύρος των συμμετεχόντων και δείχνει τον επαγγελματισμό των 
παραγωγών της ΠΚΜ στοχεύοντας σε αγορές όχι αποσπασματικά αλλά με διαχρονική παρουσία στο μεγάλο 
αυτό παγκόσμιο γεγονός του κλάδου. Η συμμετοχή της ΠΚΜ θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους αλλά 
σημαντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους προϊόντα. 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πολιτικής της για την προβολή και προώθηση των 
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην εδαφική της επικράτεια, στοχεύοντας στην ενίσχυση 
της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων της ΠΚΜ, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την 
εξωστρέφεια της παραγωγής και την τόνωση του πρωτογενούς τομέα της ΠΚΜ που παίζει καταλυτικό ρόλο 
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στην ελληνική οικονομία εν γένει, θα διοργανώσει (5-7) επιχειρηματικές συναντήσεις σε χώρες στόχους της 
ΠΚΜ όπως Σιγκαπούρη, Η.Π.Α. ,  Ρωσία,  Γαλλία,  Γερμανία.  

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα προηγούνται των μεγάλων διεθνών εκθέσεων που θα συμμετέχει η ΠΚΜ 
και το ΠΤΑ Κ.Μ. ή θα γίνονται σε χρόνο που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Οι εκάστοτε 
εμπορικές συναντήσεις θα λαμβάνουν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους κεντρικών ξενοδοχείων ή 
σε χώρους που έχουν κριθεί κατάλληλοι γι' αυτές τις συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων είναι η 
προβολή της ξεχωριστής ποιότητας και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της παραγωγής του τόπου μας 
καθώς και η ανάδειξη της Μακεδονικής Κουζίνας. Πιο συγκεκριμένα στις συναντήσεις θα παρευρίσκονται 
χονδρέμποροι, επαγγελματίες λιανικής, εισαγωγείς και διανομείς μεγάλων αλυσίδων supermarket, 
υπηρεσιών catering, εστιατορίων, ξενοδοχείων, παραγωγοί οργανωμένων ταξιδίων (tour operator), 
δημοσιογράφοι και διαμορφωτές κοινής γνώμης σχετικοί με την γαστρονομία (food and wine bloggers), 
διακεκριμένοι chefs, οινολόγοι και επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα και της γαστρονομίας, οι 
οποίοι θα έχουν άμεση επαφή με τις αγορές-στόχους των προϊόντων της ΠΚΜ. 

Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η προβολή των παραδοσιακών προϊόντων της μακεδονικής γης, των 
“προϊόντων – σημαία” του τόπου μας στις αγορές- στόχους, ενώ θα αυξηθεί και ο όγκος των 
πραγματοποιούμενων εμπορικών συναλλαγών. Οι συμμετέχοντες στις συναντήσεις θα έχουν τη 
δυνατότητα για ουσιαστικές επαφές και συζητήσεις με τις κατάλληλες επιχειρήσεις. Παράλληλα θα δωθεί 
η δυνατότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν κατ'ιδίαν προκαθορισμένες (Β2Β) 
συναντήσεις με τους συμμετέχοντες αγοραστές και εμπορικούς αντιπροσώπους, να διερευνήσουν 
δυνατότητες συνεργασίας, καθώς επίσης να ενημερωθούν για τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες των 
αγορών στόχων. 

Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών συναντήσεων θα οργανώνονται ταξίδια σε στοχευμένες αγορές-στόχους 
με απώτερο σκοπό να προωθηθούν με αποτελεσματικό τρόπο τα προϊόντα και οι επιχειρήσεις, όπως στις 
ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία, Ασία, και πολλές άλλες χώρες. Ωστόσο ενδέχεται είτε σε περίπτωση που οι 
γεωπολιτικές συνθήκες αλλάξουν είτε λόγω μη συγκέντρωσης ικανοποιητικού αριθμού επιχειρήσεων της 
ΠΚΜ, οι προγραμματισμένες συναντήσεις να αναβληθούν, καθότι δεν εξασφαλίζονται οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για ουσιαστικές επιχειρηματικές επαφές. Οι εν λόγω επιχειρηματικές συναντήσεις θα 
επαναπρογραμματισθούν σε χρόνο και τόπο που η αρμόδια αναθέτουσα αρχή θα κρίνει κατάλληλη 
προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνιών και χωρίς να μεταβληθεί ο αρχικός 
προϋπολογισμός .  Τέλος στόχος είναι να διατηρήσουμε την Κεντρική Μακεδονία πρώτη Περιφέρεια στην 
Ελλάδα σε εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων και να αυξήσουμε περαιτέρω τις εξαγωγές, δίνοντας 
διέξοδο στους παραγωγούς μας. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) 39154100-7 –Περίπτερα εκθέσεων και συμπληρωματικού (CPV) 79410000-1 Υπηρεσίες 
παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης. 
 
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του έργου. Δεν είναι δυνατή η τμηματική υποβολή 
προσφορών. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων 
εξήντα ευρώ (959.260 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.189.482,40 € με ΦΠΑ) η οποία αναλύεται για 
το έτος 2020 σε τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες και ενενήντα ευρώ (478.090 €) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (592.831,60  € με ΦΠΑ) και για το έτος 2021 σε τετρακόσιες ογδόντα μία 
χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ (481.170 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (596.650,80 € με ΦΠΑ). 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την ολοκλήρωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα ξεκινήσουν από Φεβρουάριο 2020 και θα ολοκληρωθούν τον 
Οκτώβριο 2021. 
 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 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. 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” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 
-2013», 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

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

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

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

 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 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
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 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

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

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 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. 

 Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της 
Π.Κ.Μ. για τα έτη 2018-2020, όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. 362/2017 (ΑΔΑ:6Υ217ΛΛ-Ψ9Ν) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 Την υπ’ αριθμ. 41/2019 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΝΗΙΟΡΡΓ-ΥΓΓ) του ΠΤΑ ΚΜ για τη διενέργεια Διεθνούς 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την επιλογή αναδόχου του έργου 
«Υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου δράσης για την προβολή και προώθηση των 
αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΠΤΑ ΚΜ» για τα έτη 2020 – 2021 

 την καταγραφή (ΑΔΑΜ: 19REQ005492674) και έγκριση (19REQ005615643 και 19REQ005615297) του 
αιτήματος  στο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΚΗΜΔΗΣ. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/11/2019 και ώρα 15:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
,  την 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 08/10/2019 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις 10/10/2019. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 80498)  
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.   

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε . στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  
http://www.rdfcm.gr 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη και τα έξοδα για τις δημοσιεύσεις της περίληψης της Διακήρυξης, αρχικής και τυχόν 
επαναληπτικής στον ελληνικό Τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς 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: 

• η με αριθμ. 2019/S 196-476058/10-10-2019 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

•  η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματα της: 

Ι. Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

ΙΙ. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] όπως έχει διαμορφωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο 
πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

ΙΙΙ. Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 

ΙV. Υποδείγματα οικονομικών προσφορών 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

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 6 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 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 υποβάλλονται είτε 
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

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

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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 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 Ε.Τ.Α.Α. - 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 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.  

Οι εγγυητικές επιστολές συντάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 
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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 και 5 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. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 3. 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 (ποσοστό 2% εκτός 
ΦΠΑ), που ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα  χιλιάδων  εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι  λεπτών 
(19.185,20 €).  

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 19 Ιουνίου 2020, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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 
στο άρθρο 72 του ν.4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
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 έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  
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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),  

β) 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 παράγραφο 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 στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον 
στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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 προσφέρων 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 
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δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   

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

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση ο προσφέρων 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 της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
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,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 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) 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, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(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 σοβαρών ψευδών 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 του άρθρου 2.2.8.2 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 πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

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. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. και 2.2.3.4 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). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 
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Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά 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 θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία τρία (3) διαχειριστικά 
έτη (2016, 2017 και 2018) κύκλο εργασιών τουλάχιστον το 150% του προϋπολογισμού του εν λόγω έργου. 

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) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων  (4) ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρείς (3) συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών του τύπου (μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου) σε τρεις 
τουλάχιστον διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό. 

β) κατά τη διάρκεια των τεσσάρων  τελευταίων ετών (4), να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία (3) 
έργα αντίστοιχου περιεχομένου και σκοπού για άλλους φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. 

γ) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό (ομάδα έργου) και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε 
πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων 
και εμπειρίας.  

Κάθε πρόσφορο μέσο απόδειξης το οποίο δύναται ευκρινώς να θεωρηθεί επαρκές, κρίνεται αποδεκτό. 

δ) να διαθέτουν εξασφαλισμένο χώρο στις προαναφερθείσες εκθέσεις τουλάχιστον για το έτος 2020, ο 
οποίος  θα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο. 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν 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 και συγκεκριμένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο 
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ανάδοχος πρόκειται να αναθέσει εργασίες στο φορέα στον οποίο στηρίζεται, αυτές πρέπει να 
αποτυπώνονται αναλυτικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 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 και 2.2.6 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 αποτελεί 
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 που δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf και το Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1. 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 για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 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. 
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, σύμφωνα με την παρ.4, αρθρ.79Α, Ν.4412/2016 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7 κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν 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 2.2.7). 

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 των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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

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. 

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. 

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

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 τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ 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.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, 
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση 
του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω 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. 

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

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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 ή εμπορικού 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. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

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 τις οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων διαχειριστικών ετών. 
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  

1. Συμβάσεις ανάθεσης αντίστοιχου έργου (φωτοαντίγραφο) 

2. Βεβαίωση ή πρακτικό (φωτοαντίγραφο) του φορέα/εταιρείας που ανέθεσε το έργο, στην / στο οποία/ο  
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θα αναφέρεται το  έργο και η καλή εκτέλεση αυτού ή κάθε πρόσφορο μέσο απόδειξης το οποίο δύναται  

ευκρινώς να θεωρηθεί επαρκές 

Β.5. 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 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 το.  Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

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

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

 

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, 85% τεχνικά κριτήρια και 15% οικονομική προσφορά, η οποία εκτιμάται 
βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

Τα κριτήρια που αφορούν στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών έχουν συνολικά συντελεστή 
βαρύτητας 85% και η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας  15%. 
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
Πίνακας: Ομάδες 
στοιχείων – 
κριτηρίων και 
συντελεστών 
τεχνικής αξιολόγησης 
Α/Α  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ %  

Κ1  Πληρότητα της μεθοδολογίας εκτέλεσης & υλοποίησης του 
Έργου   

30 

Κ2  Δημιουργικότητα της μελέτης κατασκευής  
Λειτουργικότητα και πρωτοτυπία λύσεων  
Δυνατότητα ρεαλιστικής απεικόνισης της πρότασης  

20 

Κ3  Ποιότητα υλικών και τρόπου κατασκευής  20 

Κ4  Αισθητική αξία της πρότασης  30 

ΣΥΝΟΛΟ  100 
 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Πίνακας: Ομάδες 
στοιχείων – 
κριτηρίων και 
συντελεστών 
τεχνικής αξιολόγησης 
Α/Α  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ %  

Κ1  Σχεδιασμός, μεθοδολογία και μέσα οργάνωσης και υλοποίησης 
του έργου 

Πρόταση προσέγγισης του έργου, η οποία θα αναφέρει τον 
τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να 
προσεγγίσει το έργο και τις μεθόδους/εργαλεία που θα 
χρησιμοποιήσει. Η πρόταση πρέπει να αναφέρει : 

- τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο 

- τα μέσα οργάνωσης και υλοποίησης του έργου 

- το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

- τις προτεινόμενες διαδικασίες διοίκησης, 

προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου και διασφάλισης 

ποιότητας του έργου 

40 

Κ2  Εμπειρία σε αντίστοιχα έργα  που τεκμηριώνεται με βεβαίωση 
ολοκλήρωσης έργου ή καλής εκτέλεσης έργου ή βεβαίωση -  
συστατική επιστολή επιτυχούς ολοκλήρωσης έργου, από τους 
φορείς (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) που συνεργάστηκαν μαζί 
του ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο απόδειξης το οποίο δύναται 
ευκρινώς να θεωρηθεί επαρκές 

60 

ΣΥΝΟΛΟ  100 
 

 
 
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  
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Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  
Η συνολική βαθμολογία κάθε επί μέρους κριτηρίου σταθμίζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου 
αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα και θα στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία και 
εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 προς τα 
πάνω.  
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν  
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη τoυ 100 (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.  
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 
βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων της.  
Το άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ).  
Ο Τελικός (Συνολικός) Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται από τον τύπο:  
ΑΒΤΠ  
ΤΒΤΠ= -------------- x 100  
ΑΒΤΠmax  
όπου ABTΠmax =η απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου 

 

Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών  
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε Προσφέροντα θα 
υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής:  
Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Προσφέροντα)x100  
όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου 
προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Οικονομική 
Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο μειοδότης, δηλαδή 
ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 100). 

 

Τελική αξιολόγηση 
Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον 
συμφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε 
Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:  
ΤΒΣΠ = (ΤΒΟΠ X15%) + (ΤΒΤΠ x 85%)  
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.  
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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 Ι της Διακήρυξης, για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr 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 άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 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 τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 
5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, 
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής 
για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου 
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

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

 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αρχεία 
(ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα) με αναλυτική περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης της σύμβασης (Τεχνική 
Προσφορά) και της οικονομικής τους προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV. 

 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη 
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή 
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
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έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη 
Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι 
οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, το οποίο μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με την παρ.4, άρθρ.79 Α, Ν.4412/2016 και 
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης, γ) τη Τεχνική προσφορά. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, σε μορφή pdf και ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει 

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. 

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

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές 
η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. 

Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου  εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα I και στο άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης, περιγράφοντας 
ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.   
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 

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

Επίσης στον ηλεκτρονικό φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να 
υποβάλει ψηφιακά υπογεγραμμένο, πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος,  και το 
έντυπό της οικονομικής προσφοράς όπως αυτό φαίνεται στο Παράρτημα IV της παρούσης με αναλυτική 
αναφορά των τιμών. 

 

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 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,06%. 

- κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ 7 
του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. 

- παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των αγαθών και παρακράτηση φόρου 8% επί 
της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 του Ν.4172/2013) 

-Επιπρόσθετα επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ). Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα 
και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου 
γίνεται από την ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης 

 

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 που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.  
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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. 

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 είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

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 δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 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 ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  
 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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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 (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 19/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

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

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση όλων των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν 
τα ανωτέρω.  

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από την επιτροπή, στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όλων 
των προσφερόντων. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή  απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
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κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» , «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής η οποία κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο των πρακτικών με επιμέλεια αυτής μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4. της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 2.2.8.2 της 
παρούσας διακήρυξης ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 
της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παρ. 2.2.4-2.2.7 αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την 
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 
από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή 
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α του ν. 
4412/2016΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

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 είναι ψευδή ή ανακριβή, 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 αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.7 (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 
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ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (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 δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
ανωτέρω  αναφερόμενα και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 
οριστικά. 

 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την  
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 
σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,  παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση 
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 372, του ν. 4412/2016 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, 
του ν. 4412/2016 , στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104, του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να  υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
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προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 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, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

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 
προσφυγής, σύμφωνα με το  άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της 
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.   

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή 
και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια 
της διαδικασίας.  
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Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω 
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί 
των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 

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

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

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

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 του αρμόδιου οργάνου, 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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα III 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, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

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. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
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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.  

4.4.3. 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 2.2.8.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α. 

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, 

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. 

 

 





  

 

Σελίδα 41 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και μετά το πέρας κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας  με 

την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή των παραδοτέων. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από 

την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

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. 

5.1.2 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, 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 της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών 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 εκάστοτε προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 

 

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, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
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α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

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. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και 
για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 

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 
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), 6.2 (Διάρκεια Σύμβασης) 6.3. 
(Παραλαβή) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους  γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016   οργάνου, εντός προθεσμίας 30 
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Για τη δικαστική επίλυση των συμβατικών διαφορών εφαρμόζεται το άρθρο 205Α του ν.4412/2016, όπως 
ισχύει. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 . Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από κοινή 
Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 
και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και θα εισηγείται στον 
πρόεδρο του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ 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. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, 
που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται 
στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα 
της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.   

6.1.4. Εν προκειμένω σε ό,τι αφορά τη σύμβαση που θα υπογραφεί η τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής του έργου παρακολουθεί και παραλαμβάνει τμηματικά το έργο ή ολικά μετά την 
ολοκλήρωσή του, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα, το εγκριθέν χρονοδιάγραμμα και τις τυχόν 
τροποποιήσεις του για την ορθή εφαρμογή των δράσεων του αναδόχου .   

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την κατάθεση 
εκθέσεων που θα κριθούν αναγκαίες για την καλή εκτέλεση του έργου και να καθορίσει με τον πλέον 
πρόσφορο τρόπο ελέγχου την εκτέλεσής του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και άνευ ετέρου στις υποδείξεις της Επιτροπής   
Παρακολούθησης και Παραλαβής για αναπροσαρμογή, διόρθωση και αντικατάσταση των ελλείψεων ή 
ελαττωμάτων του τμήματος ή των τμημάτων του έργου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Εργοδότη, 
στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία από την 
ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να παραδώσει τα μέρη ή το σύνολο 
του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο Παραδοτέο, απαλλαγμένο από 
κάθε ελάττωμα ή παράλειψη σε τεχνικά και επιστημονικά άρτια κατάσταση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να 
επαναληφθεί περισσότερες από μία φορά, εφόσον κριθεί σκόπιμο.  

Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες τεκμηριωμένες 
υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης  και Παραλαβής του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα 
επιβολής ποινικών ρητρών. 
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Επίσης, σε περίπτωση που συνταχθεί  πρακτικό παρακολούθησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου, με το οποίο διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου 
ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος 
άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα επιβολής των προαναφερθεισών ρητρών, μπορεί να 
καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Ακόμη, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση 
κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, δίδεται 
παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης ή 
κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

6.1.5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία, τις 
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και τους κανόνες επιστήμης και τεχνικής με στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή 
του έργου. Τον Ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις καταστροφών και δαπάνες σχετικές 
με αποζημιώσεις για κάθε θετική και αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο προσωπικό 
που θα απασχοληθεί ή βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες σε πράγματα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
ευθύνη, αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν συμβούν τυχαία, στο μέτρο που το έργο θα 
εκτελεστεί με ευθύνη και επιμέλειά του. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο και να εφαρμόζει όλες 
τις κείμενες νομικές διατάξεις. 

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  της παρούσας διακήρυξης. 

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  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και 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 καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
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ή/και 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/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

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, 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. 

6.5  Εμπιστευτικότητα 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που τους δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, 
ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, 
υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν 
να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.  

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
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η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης) 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΤΑ ΚΜ  

α/α 

 

 

Απόστολος Γιάντσης 

Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΤΑ ΚΜ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το έργο αφορά  στην υλοποίηση των δράσεων του στρατηγικού σχεδίου δράσης για την προβολή και 
προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΠΤΑ ΚΜ για τα έτη 
2020-2021 

Αναλυτικότερα,  

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Η Δ.Ε. FRUIT LOGISTICA  αποτελεί τη δημοφιλέστερη Διεθνή Έκθεση και σημείο συνάντησης για τους 
επαγγελματίες του κλάδου των φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Παράλληλα, η ίδια η Γερμανία 
αντιμετωπίζοντας τρομερές ελλείψεις σε φρούτα και λαχανικά εισάγει ετησίως μεγάλες ποσότητες 
φρέσκων προϊόντων. Χαρακτηριστικά, όσον αφορά στα φρούτα, το 15% της γερμανικής αυτάρκειας δείχνει 
σαφώς τις τεράστιες ανάγκες εισαγωγής φρούτων όπως μήλα, εσπεριδοειδή, σταφύλια, νεκταρίνια, εξωτικά 
φρούτα κ.α. Ενώ παράλληλα, σημαντικές είναι και οι εισαγωγές λαχανικών, όπως τομάτες, αγγούρια, 
πιπεριές, καρότα, κρεμμύδια κ.α. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η χώρα μας βρίσκεται στις 5 σημαντικότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παραγωγής φρούτων με σημαντικότερες τις εξαγωγές καρπουζιού, ροδάκινου, ακτινιδίου, σταφυλιού, 
μήλου, νεκταρινιού, πορτοκαλιού, φράουλας, βερύκοκου, κερασιού, αχλαδιού κ.α. και μέσα στις 7 
σημαντικότερες παραγωγής λαχανικών με πιο χαρακτηριστικές τις εξαγωγές τομάτας, πιπεριάς, αγγουριού, 
κολοκυθιού κ.α. 

Η  έκθεση καλύπτει κάθε τμήμα των επιχειρήσεων που παράγουν φρέσκα προϊόντα (φρούτα και λαχανικά), 
οι συμμετέχοντες είναι από όλες τις αγορές του κόσμου και προσφέρει μια πλήρη επισκόπηση της αγοράς 
για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του κλάδου σε κάθε επίπεδο. Η διοργάνωση του 2019 φιλοξένησε 
πάνω από  3.200 εκθέτες από 90 χώρες, ενώ το 1993 ξεκίνησε με μόλις μερικές δεκάδες εκθετών.    Στον 
εκθεσιακό χώρο των 117.472 τμ. έδωσαν το παρόν  πάνω από 78.000 επαγγελματίες πάνω από 130 χώρες. 
Αξιοσημείωτη είναι και η αυξημένη προσέλευση επισκεπτών από την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την 
Αφρική, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. 

Είναι η πέμπτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση 
μετά την εντυπωσιακή συμμετοχή της το 2016, 2017, το 2018 και το 2019 στις οποίες οι παραγωγοί της 
Περιφέρειας έκαναν ουσιαστικές επαφές και προχώρησαν σε εμπορικές συμφωνίες. Η επαναλαμβανόμενη 
παρουσία μας αυξάνει το κύρος μας, δείχνει τον επαγγελματισμό των παραγωγών της Περιφέρειάς μας που 
στοχεύουν σε αγορές όχι αποσπασματικά αλλά με διαχρονική παρουσία στο μεγάλο αυτό παγκόσμιο 
γεγονός του κλάδου. Η συμμετοχή μας θα δώσει επίσης τη δυνατότητα σε νέους αλλά σημαντικούς και 
ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους προϊόντα. 

 

Η Δ.Ε. PRODEXPO 2019 –η  27η  Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών και Πρώτων  Υλών, PRODEXPO 2020, είναι 
η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση του κλάδου στη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, η οποία παρουσιάζει 
ένα ευρύ φάσμα τροφίμων και ποτών από όλο τον κόσμο. Για πολλά χρόνια, έχει καθορίσει την ανάπτυξη 
της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων. Με έκταση πάνω από 100,000 τ.μ.  και με 28 θεματικούς τομείς. Είναι 
το σημείο συνάντησης αγοραστών και εξαγωγέων από 65 και πλέον χώρες στη Μόσχα της Ρωσίας. Η 
διοργάνωση του 2019 προσέλκυσε  πάνω από 66,915 επισκέπτες από 112 χώρες στους οποίους 
περιλαμβάνονται διανομείς, λιανέμποροι, χονδρέμποροι. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πάνω από 2.417 
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εκθέτες, είχαν τη δυνατότητα να δειγματίσουν και να προβάλουν τα προϊόντα τους παρουσιάζοντας τη 
σύγχρονη τάση στον χώρο των τροφίμων  ποτών και πρώτων υλών, στους επισκέπτες της έκθεσης.   

Η PRODEXPO διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τόνωση της ρωσικής βιομηχανίας τροφίμων. Προωθώντας 
τρόφιμα υψηλής ποιότητας στην εγχώρια αγορά, συμβάλλοντας στην υλοποίηση ομοσπονδιακών έργων 
υψηλής προτεραιότητας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Τα προϊόντα που προβάλλονται στο πλαίσιο της έκθεσης είναι:  
Τρόφιμα – ποτά - Α’ ύλες 

Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με προϊόντα τροφίμων – ποτών και πρώτων υλών όπως: Κρέας και 
προϊόντα κρέατος, αλλαντικά, πουλερικά, αυγά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, τυριά, παγωτά, είδη 
παντοπωλείου, δημητριακά, ζυμαρικά, καρυκεύματα/μυρωδικά, βότανα, φυτικά λίπη, χυμούς 
εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, κατεψυγμένα τρόφιμα, ημι-προπαρασκευασμένες τροφές, μικρογεύματα, 
ξηρούς καρπούς είδη αρτοποιείου, τσάι, καφέ, ψάρια και θαλασσινά, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, 
αρτύματα/σάλτσες, προϊόντα για εστιατόρια, αλκοολούχα ποτά, λύσεις συσκευασίας για τη βιομηχανία 
τροφίμων, μηχανήματα και υπηρεσίες, προϊόντα υγιεινής διατροφής κα. 

Είναι η δεύτερη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση 
στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να «επεκταθεί» και σε εκείνες τις αγορές δίνοντας την ευκαιρία σε 
παραγωγούς της εδαφικής της επικράτειας να συνάψουν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες. 

 

Η Δ.Ε. PROWEIN –  International Trade Fair Wines and Spirits αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο δημοφιλή 
διεθνή έκθεση για τον κλάδο του οίνου και των αλκοολούχων ποτών. Οι  περισσότεροι ανά τον κόσμο 
επαγγελματίες και αγοραστές του κλάδου επισκέπτονται την έκθεση, χρησιμοποιώντας την ως εργαλείο για 
την αναζήτηση συνεργατών από τη διεθνή αγορά οίνου και αλκοολούχων ποτών. Η διοργάνωση του 2018 
φιλοξένησε  6.900 εκθέτες από περισσότερες από 65 χώρες. Την έκθεση επισκέφθηκαν περισσότεροι από 
60.000 επαγγελματίες από 133 χώρες του κόσμου. Το 50% των επισκεπτών της έκθεσης προερχόταν εκτός 
Γερμανίας , κυρίως από την Ιταλία και τη Γαλλία.  

Στην έκθεση μπορούν να προβληθούν:  

Κρασιά, κρασιά με ονομασία προέλευσης, αφρώδη κρασιά, βιολογικά κρασιά, γλυκά κρασιά, fruit wines, 
kosher wines, μη αλκοολούχα κρασιά και ποτά, ποτά βασισμένα σε κρασί, σαμπάνια, αποστάγματα όπως 
ούζο, ρακί, τσίπουρο, λευκά αλκοολούχα ποτά, λικέρ, μπύρες, ανθρακούχο νερό, μεταλλικό νερό, αξεσουάρ 
για μπαρ και κάβες, εξοπλισμός, περιοδικά του κλάδου κλπ.  

Είναι η τέταρτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση 
οίνου και αλκοολούχων ποτών δίνοντας τη δυνατότητα σε σημαντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της 
Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους προϊόντα και δείχνοντας τον επαγγελματισμό των 
παραγωγών της Περιφέρειάς μας που στοχεύουν σε αγορές διαχρονικά αυξάνοντας το κύρος τους. 

 

Η Δ.Ε. SUMMER FANCY FOOD SHOW είναι αναγνωρισμένη ως μια από τις μεγαλύτερες και πιο δημοφιλείς 
διεθνείς εκθέσεις τροφίμων – ποτών στις ΗΠΑ και είναι το σημείο συνάντησης αγοραστών και εξαγωγέων. 
Η διοργάνωση του 2019 προσέλκυσε περίπου 27.500 επισκέπτες από 100 χώρες στους οποίους 
περιλαμβάνονται διανομείς, λιανέμποροι, χονδρέμποροι, εκπρόσωποι μαζικής εστίασης και της 
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, καθώς και του τύπου.  Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πάνω από 2.700 
εκθέτες  είχαν τη δυνατότητα να δειγματίσουν 180.000  προϊόντα παρουσιάζοντας τη σύγχρονη τάση στον 
χώρο των τροφίμων και ποτών στους επισκέπτες της έκθεσης.  Οι ίδιοι οι εκθέτες πραγματοποίησαν 
σημαντικές συναντήσεις με αγοραστές που λειτουργούν για χώρες συνειδητοποιημένων καταναλωτών με 
δυνατό αγοραστικό ενδιαφέρον και υψηλό εισόδημα. 

Η έκθεση φιλοξενεί επιτυχώς εταιρείες με προϊόντα τροφίμων – ποτών όπως:  
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Ελαιόλαδο, ελιές, τυρί, γιαούρτι, συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά, όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά, έτοιμα 
γεύματα, ιχθυηρά, γλυκά, σοκολάτες, μπισκότα, αρτοποιήματα, μέλι, μαρμελάδες, παστέλι, snacks και 
ξηρούς καρπούς, κρασί, τσίπουρο, ούζο, μπύρα, μεταλλικό και ανθρακούχο νερό, καφές, ροφήματα, 
αναψυκτικά, χυμοί, βιολογικά προϊόντα, gourmet προϊόντα κα. 

Είναι η δεύτερη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση 
τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να «επεκταθεί» και στις αγορές της Αμερικής, 
δίνοντας την ευκαιρία σε παραγωγούς της εδαφικής της επικράτειας να συνάψουν σημαντικές εμπορικές 
συμφωνίες. 

 

Η Δ.Ε  SPECIALITY & FINE FOOD ASIA 2020 και η RESTAURANT – PUB – BAR 2020 είναι το μοναδικό σημείο 

συνάντησης παραγωγών και προμηθευτών χειροποίητων, γκουρμέ τροφίμων και ποτών υψηλής ποιότητας 

με τους μεγάλους buyers από το χώρο του λιανεμπορίου, της χονδρικής, του foodservice και του 

ξενοδοχειακού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ασία.  

Πρόσφατα υπεγράφη εμπορική συμφωνία, η οποία επιτρέπει σε τρόφιμα και ποτά να μετακινούνται 

χωρίς δασμούς από την ΕΕ στη Σιγκαπούρη. Το αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, δίνει τη δυνατότητα 

προσέλκυσης προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά και στα ράφια καταστημάτων της 

Σιγκαπούρης σε πολύ χαμηλές και ανταγωνιστικές τιμές. 

Οι αγοραστές και όλοι οι εμπορικοί επισκέπτες επισκέπτονται την έκθεση, επειδή γνωρίζουν ότι θα 

συναντήσουν προμηθευτές με γευστικά προϊόντα και θα ενημερωθούν για όλες τις νέες εξελίξεις στο χώρο. 

Οι διοργανωτές από τη μεριά τους αντιλαμβανόμενοι την επιθυμία που εκφράζουν πολλές φορές οι εκθέτες 

να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε μία έκθεση που να προσελκύει επισκέπτες τόσο από το χώρο του 

λιανεμπορίου όσο και του Ho.Re.Ca αποφάσισαν να συνδιοργανώσουν τις εκθέσεις στον ίδιο χώρο. 

Δημιουργήθηκε λοιπόν μέσα στον εκθεσιακό χώρο της SPECIALITY FINE FOOD ASIA ένα ειδικό section όπου 

παρουσιάζονται προϊόντα που απευθύνονται σε επισκέπτες Ho.Re.Ca το οποίο λειτουργεί σαν έκθεση 

RESTAURANT – BAR – PUB με ελαφρώς διαφορετική σήμανση. Ανάμεσα στις δύο ενότητες του εκθεσιακού 

χώρου, δεν υπάρχει φυσικό διαχωριστικό προκειμένου να δημιουργείται η αίσθηση στους επισκέπτες ότι 

πρόκειται για έναν ενιαίο χώρο και να μετακινούνται έτσι σε ολόκληρο τον εκθεσιακό χώρο. Με αυτόν τον 

τρόπο οι διοργανωτές μπόρεσαν να ικανοποιήσουν το μακρόχρονο αίτημα των εκθετών να υποδέχονται 

ενδιαφερόμενους και από τις δύο κατηγορίες εμπορικών επισκεπτών.  

Η έκθεση SPECIALITY FINE FOOD FAIR ASIA & RESTAURANT PUB BAR ASIA πραγματοποιείται στην 

Σιγκαπούρη, μία νησιωτική χώρα της ΝΑ Ασίας με κατοίκους υψηλού βιοτικού επιπέδου που είναι γνωστοί 

για την λατρεία τους στο φαγητό όπως και οι υπόλοιποι κάτοικοι της ΝΑ Ασίας. Πρόκειται για έναν 

γαστρονομικό προορισμό παγκοσμίου ενδιαφέροντος, όπου συγκεντρώνονται και πολλά από τα πιο γνωστά 

και βραβευμένα εστιατόρια διεθνώς. Η αγορά της Σιγκαπούρης αποτελεί το πλέον κατάλληλο 

διαμετακομιστικό κέντρο της ΝΑ Ασίας και αγορά προσφιλή για ελληνικά προϊόντα.  

Εμπορικοί επισκέπτες υψηλών απαιτήσεων και γνώσεων θα επισκεφθούν την έκθεση ενώ θα διοργανωθεί 
και πρόγραμμα Hosted Buyers.  

Την έκθεση θα επισκεφθούν αγοραστές, υπεύθυνοι προμηθειών και εισαγωγείς από λιανεμπόριο, 
χονδρεμπόριο, αεροπορικές εταιρείες, online καταστήματα, πολυκαταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
καταστήματα υγιεινών τροφίμων, ανεξάρτητες αλυσίδες και από αλυσίδες μπαρ, αρτοποιείων κ.ά. 

Επίσης την έκθεση θα επισκεφθούν και πολλοί ειδικοί της αγοράς τροφίμων, ποτών και εφοδιασμού 
Ho.Re.Ca της Ασίας, όπως sommeliers, baristas, chefs, barmen κλπ. 

Τα προϊόντα που προβάλλονται στο πλαίσιο της έκθεσης είναι:  
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Προϊόντα Αρτοποιίας και Γλυκά, Τυροκομικά προϊόντα, Σοκολάτα, Ψάρια και θαλασσινά, Free-from 

προϊόντα, Κατεψυγμένα προϊόντα, Halal, Μαρμελάδες, Κρέας και πουλερικά, Λάδι, ξύδι, σάλτσες, Σνακ, Μη 

Αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, νερό, Μπύρες, Καφές και τσάι, Λικέρ και οινοπνευματώδη ποτά, Κρασί, 

σαμπάνια, αφρώδης οίνος, Εξοπλισμός και προμήθεια προϊόντων μαγειρικής, καθαρισμού, αποθήκευσης 

και σερβιρίσματος, Ποτήρια και μαχαιροπίρουνα, Προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας, Προϊόντα και προτάσεις 

συσκευασίας 

Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση  στο 

πλαίσιο της προσπάθειάς της να «επεκταθεί» και στις αγορές της ΝΑ Ασίας, δίνοντας την ευκαιρία σε 

παραγωγούς της εδαφικής της επικράτειας να συνάψουν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες. 

 

Η Δ.Ε. SIAL PARIS φιλοξενείται κάθε 2 χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο Paris Nord Villepinte Exposition 
Park του Παρισιού και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις για τον κλάδο τροφίμων και ποτών 
παγκοσμίως. Η διοργάνωση του 2018 συγκέντρωσε πάνω από 7.200 εκθέτες από 119 χώρες και 310.000 
εμπορικούς επισκέπτες σημειώνοντας ρεκόρ. Το 73% των οποίων είναι διεθνείς αγοραστές από 200 και 
πλέον χώρες. Η έκθεση καλύφθηκε από περισσότερους από 1.500 δημοσιογράφους και δημοσιεύτηκαν 
6.500 και άνω άρθρα. Το μέγεθος της έκθεσης, η μεγάλη προσέλευση εμπορικών επισκεπτών και η 
εμπιστοσύνη τους στo κύρος της έκθεσης, η ποικιλία και η ποιότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται, 
τα   special events (250 events) που φιλοξενούνται κατά τη διάρκειά της και η διεθνής της απήχηση, 
καθιστούν τη SIAL PARIS μια από τις πλέον αξιόπιστες επιλογές που προσφέρονται στους Έλληνες 
παραγωγούς και επιχειρηματίες όσoν αφορά την προβολή τους σε εκθεσιακά γεγονότα στο εξωτερικό. 

Ο θεσμός SIAL Innovation κερδίζει συνεχώς έδαφος με 2.355 προϊόντα εγγεγραμμένα το 2018 και με 15 
Διεθνή βραβεία  Sial Innovation προωθώντας τις σύγχρονες τάσεις και τις καινοτομίες των προϊόντων που 
διαγωνίζονται.  

Η έκθεση φιλοξενεί, σε 8 Halls, 21 θεματικές προϊοντικές ενότητες του κλάδου τροφίμων- ποτών στους 
τομείς:  

 Beverages: αφεψήματα 

 Hot beverages: ζέστα αφεψήματα,  

 Wine & Spirits: κρασί και αλκοολούχα ποτά, 

 Grocery products: προϊόντα παντοπωλείου, 

 Gourmet: εκλεκτά είδη και gourmet,  

 Preserved products: κονσερβοποιημένα τρόφιμα  

 Meat: προϊόντα κρέατος, πουλερικά, κυνήγι,  

 Cured Meat: αλλαντικά,  

 Prepared products: έτοιμα προϊόντα,  

 Poultry: πουλερικά,  

 Sea food: θαλασσινά,  

 Dairy products: γαλακτοκομικά προϊόντα,  

 Service & Equipment: μηχανήματα εξοπλισμού, 

 Ingredients: συστατικά,  

 Alternative Food :  προϊόντα ενναλακτικής διατροφής,  

 Fruit & Vegetables: φρούτα και λαχανικά,  

 Frozen Food: κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά,  

 Confectionery: είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκά, αρτοσκευάσματα,  

 Regions of France: τοπικά προϊόντα περιοχών της Γαλλίας, 

 National Pavilions: εθνικά περίπτερα.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Parc_des_Expositions_de_Villepinte
https://en.wikipedia.org/wiki/Parc_des_Expositions_de_Villepinte
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Είναι η τρίτη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση. Η 
επαναλαμβανόμενη παρουσία της Περιφέρειας, ειδικά μετά από μία εντυπωσιακή συμμετοχή το 2016 και 
το 2018 κατά την οποία οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας έκαναν ουσιαστικές επαφές και προχώρησαν σε 
σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, αυξάνει το κύρος των συμμετεχόντων και δείχνει τον επαγγελματισμό 
των παραγωγών της ΠΚΜ στοχεύοντας σε αγορές όχι αποσπασματικά αλλά με διαχρονική παρουσία στο 
μεγάλο αυτό παγκόσμιο γεγονός του κλάδου. Η συμμετοχή της ΠΚΜ θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους αλλά 
σημαντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους προϊόντα. 

 

Η Δ.Ε. ANUGA φιλοξενείται κάθε 2 χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο Koelnmesse της Κολωνίας και αποτελεί 
την σημαντικότερη διεθνή έκθεση για τον κλάδο τροφίμων- ποτών παγκοσμίως. Η Anuga ως έκθεση- 
θεσμός, είναι το σημείο συνάντησης εμπόρων λιανικής και χονδρικής, παραγωγών, εισαγωγέων και decision 
makers από όλον τον κόσμο. Η διοργάνωση του 2017 συγκέντρωσε πάνω από 7.500 εκθέτες από 107 
χώρες και 165.000 εμπορικούς επισκέπτες από 194 χώρες σε εκθεσιακό χώρο 284.000 τμ. Το 90% όχι μόνο 
των εκθετών αλλά και των επισκεπτών της έκθεσης δήλωσαν πως η ANUGA είναι η σημαντικότερη έκθεση 
τροφίμων παγκοσμίως. To 70% των επισκεπτών που δήλωσε ότι θα συμμετέχουν και το 2019, ήταν decision 
makers και  στελέχη σε καίριες θέσεις των εταιρειών τους.  

Το μέγεθος της έκθεσης, η μεγάλη προσέλευση εμπορικών επισκεπτών και η εμπιστοσύνη τους στo κύρος 
της έκθεσης, η ποικιλία και η ποιότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται, τα special events που 
φιλοξενούνται κατά τη διάρκειά της και η διεθνής της απήχηση, καθιστούν την ANUGA μια από τις πλέον 
αξιόπιστες επιλογές που προσφέρονται στους Έλληνες παραγωγούς και επιχειρηματίες όσoν αφορά την 
προβολή τους σε εκθεσιακά γεγονότα στο εξωτερικό. 

Η έκθεση φιλοξενεί 10 εξειδικευμένες εμπορικές εκθέσεις του κλάδου τροφίμων- ποτών στους εξής τομείς: 

- Anuga Fine Food:  Τρόφιμα γενικά 

- Anuga Frozen Food: Κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά 

- Anuga Meat: προϊόντα κρέατος, πουλερικά, κυνήγι 

- Anuga Chilled & Fresh Food: Προϊόντα gourmet και delicatessen, ψύξης, ψαρικά, λαχανικά, φρούτα. 

- Anuga  Dairy: Γαλακτοκομικά προϊόντα  

- Anuga Βread & Bakery: Αρτοσκευάσματα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής 

- Anuga Drinks: Ποτά, κρασί, αναψυκτικά και χυμοί 

- Anuga Hot Beverages: Αφεψήματα 

- Anuga Culinary Concepts: Εξοπλισμός για catering και μαζική εστίαση, εξοπλισμός και υπηρεσίες για την 

λιανική αγορά 

- Anuga  Organic: Βιολογικά προϊόντα 

Είναι η δεύτερη φορά που η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει στη μεγάλη αυτή έκθεση. 
Η επαναλαμβανόμενη παρουσία της Περιφέρειας, ειδικά μετά από μία εντυπωσιακή συμμετοχή το 2017 
κατά την οποία οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας έκαναν ουσιαστικές επαφές και προχώρησαν σε σημαντικές 
εμπορικές συμφωνίες, αυξάνει το κύρος των συμμετεχόντων και δείχνει τον επαγγελματισμό των 
παραγωγών της ΠΚΜ στοχεύοντας σε αγορές όχι αποσπασματικά αλλά με διαχρονική παρουσία στο μεγάλο 
αυτό παγκόσμιο γεγονός του κλάδου. Η συμμετοχή της ΠΚΜ θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους αλλά 
σημαντικούς και ποιοτικούς παραγωγούς της Περιφέρειας να παρουσιάσουν τα μοναδικά τους προϊόντα. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πολιτικής της για την προβολή και προώθηση των 
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην εδαφική της επικράτεια, στοχεύοντας στην ενίσχυση 
της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων της ΠΚΜ, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την 
εξωστρέφεια της παραγωγής και την τόνωση του πρωτογενούς τομέα της ΠΚΜ που παίζει καταλυτικό ρόλο 
στην ελληνική οικονομία εν γένει, θα διοργανώσει (5-7) επιχειρηματικές συναντήσεις σε χώρες στόχους της 
ΠΚΜ όπως Σιγκαπούρη, Η.Π.Α. ,  Ρωσία,   Γαλλία,  Γερμανία.  

Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα προηγούνται των μεγάλων διεθνών εκθέσεων που θα συμμετέχει η ΠΚΜ 
και το ΠΤΑ Κ.Μ. ή θα γίνονται σε χρόνο που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Οι εκάστοτε 
εμπορικές συναντήσεις θα λαμβάνουν χώρα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους κεντρικών ξενοδοχείων ή 
σε χώρους που έχουν κριθεί κατάλληλοι γι' αυτές τις συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων είναι η 
προβολή της ξεχωριστής ποιότητας και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της παραγωγής του τόπου μας 
καθώς και η ανάδειξη της Μακεδονικής Κουζίνας. Πιο συγκεκριμένα στις συναντήσεις θα παρευρίσκονται 
χονδρέμποροι, επαγγελματίες λιανικής, εισαγωγείς και διανομείς μεγάλων αλυσίδων supermarket, 
υπηρεσιών catering, εστιατορίων, ξενοδοχείων, παραγωγοί οργανωμένων ταξιδίων (tour operator), 
δημοσιογράφοι και διαμορφωτές κοινής γνώμης σχετικοί με την γαστρονομία (food and wine bloggers), 
διακεκριμένοι chefs, οινολόγοι και επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα και της γαστρονομίας, οι 
οποίοι θα έχουν άμεση επαφή με τις αγορές-στόχους των προϊόντων της ΠΚΜ. 

Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η προβολή των παραδοσιακών προϊόντων της μακεδονικής γης, των 
“προϊόντων – σημαία” του τόπου μας στις αγορές- στόχους, ενώ θα αυξηθεί και ο όγκος των 
πραγματοποιούμενων εμπορικών συναλλαγών. Οι συμμετέχοντες στις συναντήσεις θα έχουν τη 
δυνατότητα για ουσιαστικές επαφές και συζητήσεις με τις κατάλληλες επιχειρήσεις. Παράλληλα θα δωθεί 
η δυνατότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν κατ'ιδίαν προκαθορισμένες (Β2Β) 
συναντήσεις με τους συμμετέχοντες αγοραστές και εμπορικούς αντιπροσώπους, να διερευνήσουν 
δυνατότητες συνεργασίας, καθώς επίσης να ενημερωθούν για τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες των 
αγορών στόχων. 

Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών συναντήσεων θα οργανώνονται ταξίδια σε στοχευμένες αγορές-στόχους 
με απώτερο σκοπό να προωθηθούν με αποτελεσματικό τρόπο τα προϊόντα και οι επιχειρήσεις, όπως στις 
ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία, Ασία, και πολλές άλλες χώρες.  

Ωστόσο ενδέχεται είτε σε περίπτωση που οι γεωπολιτικές συνθήκες αλλάξουν είτε λόγω μη συγκέντρωσης 
ικανοποιητικού αριθμού επιχειρήσεων της ΠΚΜ, οι προγραμματισμένες συναντήσεις να αναβληθούν, 
καθότι δεν εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για ουσιαστικές επιχειρηματικές επαφές. Οι εν 
λόγω επιχειρηματικές συναντήσεις θα επαναπρογραμματισθούν σε χρόνο και τόπο που η αρμόδια 
αναθέτουσα αρχή θα κρίνει κατάλληλη προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνιών και 
χωρίς να μεταβληθεί ο αρχικός προϋπολογισμός . Τέλος στόχος είναι να διατηρήσουμε την Κεντρική 
Μακεδονία πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα σε εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων και να αυξήσουμε 
περαιτέρω τις εξαγωγές, δίνοντας διέξοδο στους παραγωγούς μας. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες, υπηρεσίες και δαπάνες όπως περιγράφονται 

παρακάτω που θα παραδοθούν έτοιμα στην Περιφέρεια και στο ΠΤΑ ΚΜ μια ημέρα πριν την έναρξη της 

έκθεσης/επιχειρηματικής συνάντησης. 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ (για τα έτη 2020 και 2021) 

 

Για τη FRUITLOGISTICA 

 Ενοικίαση χώρου περιπτέρου 50 τ.μ. στο εκθεσιακό κέντρο του Βερολίνου 

 Αναβαθμισμένη ξύλινη κατασκευή περιπτέρου με σήμανση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(πάτωμα με επίστρωση απομίμησης ξύλου σε απόχρωση δρυός, δομή ξύλινη MDF βαμμένη με πλαστικό 

χρώμα, μικρή αποθήκη ανεξάρτητη για τις ανάγκες του περιπτέρου, με πόρτα με κλειδί) 

 Πλήρης εξοπλισμός και επίπλωση περιπτέρου που να καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας  (τραπέζια, 

καρέκλες, βιτρίνες, infocounters, ράφια, θήκη για έντυπα, φωτισμός, κρεμάστρες και μία κ.α.) 

 Γραφικά, εκτυπώσεις, σήμανση περιπτέρου 

 Registration Fee και βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης έντυπο και ηλεκτρονικό 

 Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων και παράδοση στο περίπτερο (δεν περιλαμβάνονται επιστροφές 

εκθεμάτων στην Ελλάδα) καθώς και τυχόν απαιτούμενες ειδικές άδειες προϊόντων 

 Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών του κλάδου για την επίσκεψη στο περίπτερο της Περιφέρειας 

 Παροχή στοιχείων για την αγορά ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους επαγγελματίες του 

κλάδου διεθνώς  

 Υποστήριξη από τον ανάδοχο για την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της εκθεσιακής συμμετοχής 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

 Κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών των περιπτέρων (παροχή και σύνδεση ρεύματος, νερό, 

καθαριότητα, φύλαξη, κ.α.), η αποκομιδή και απομάκρυνση συσκευασιών και απορριμμάτων, κ.α. 

 Λειτουργία μιας reception για την υποδοχή των επισκεπτών, καθώς και διακριτός χώρος με δυνατότητα 

προσφοράς καφέ και νερού συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων αναλωσίμων (καφετιέρα, 

καφέδες, ζάχαρη, ποτηράκια, γαλατάκια, χαρτοπετσέτες, υλικά καθαριότητας, εμφιαλωμένα νερά κ.α.) 

 Προσκλήσεις για την Περιφέρεια (hardcopy και σε ηλεκτρονική μορφή), επαρκής αριθμός καρτών  

«εκθέτη» με barcode για ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο της Έκθεσης των στελεχών και εκθετών για  

όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης και πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις που θα  

πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση 

 Επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του αναδόχου και βοηθητικού προσωπικού για την υποστήριξη του 

συνόλου της συμμετοχής της Περιφέρειας 

 Υπηρεσίες διερμηνείας Γερμανικών και Αγγλικών  

 

Για την PRODEXPO  

 Ενοικίαση χώρου περιπτέρου 35 τ.μ. στο εκθεσιακό κέντρο της Ρωσίας 

 Αναβαθμισμένη ξύλινη κατασκευή περιπτέρου με σήμανση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(πάτωμα με επίστρωση λευκό Laminated, δομή ξύλινη MDF βαμμένη με πλαστικό χρώμα, μικρή 

αποθήκη ανεξάρτητη για τις ανάγκες του περιπτέρου, με πόρτα με κλειδί) 

 Πλήρης εξοπλισμός και επίπλωση περιπτέρου που να καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας  (τραπέζια, 

καρέκλες, βιτρίνες, infocounters, ράφια, θήκη για έντυπα, φωτισμός, κρεμάστρες και μία κ.α.) 
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 Γραφικά, εκτυπώσεις, σήμανση περιπτέρου 

 Registration Fee και βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης έντυπο και ηλεκτρονικό 

 Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών του κλάδου για την επίσκεψη στο περίπτερο της Περιφέρειας 

 Παροχή στοιχείων για την αγορά ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους επαγγελματίες του 

κλάδου διεθνώς 

 Υποστήριξη από τον ανάδοχο για την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της εκθεσιακής συμμετοχής 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 Κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών των περιπτέρων (παροχή και σύνδεση ρεύματος, νερό, 

καθαριότητα, φύλαξη, κ.α.), η αποκομιδή και απομάκρυνση συσκευασιών και απορριμμάτων, κ.α. 

 Προσκλήσεις για την Περιφέρεια (hardcopy και σε ηλεκτρονική μορφή), επαρκής αριθμός καρτών  

«εκθέτη» με barcode για ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο της Έκθεσης των στελεχών και εκθετών για  

όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης και πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις που θα  

πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση 

 Επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του αναδόχου και βοηθητικού προσωπικού για την υποστήριξη του 

συνόλου της συμμετοχής της Περιφέρειας 

 Υπηρεσίες διερμηνείας Ρώσικων και Αγγλικών  

 

Για την PROWEIN  

 Ενοικίαση χώρου περιπτέρου 40 τ.μ. στο Εκθεσιακό Κέντρο Düsseldorf Exhibition Centre στο 

Ντίσελντορφ στη Γερμανία 

 Αναβαθμισμένη ξύλινη κατασκευή περιπτέρου με σήμανση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(πάτωμα με επίστρωση απομίμησης ξύλου σε απόχρωση δρυός, δομή ξύλινη MDF βαμμένη με πλαστικό 

χρώμα, μικρή αποθήκη ανεξάρτητη για τις ανάγκες του περιπτέρου, με πόρτα με κλειδί) 

 Πλήρης εξοπλισμός και επίπλωση περιπτέρου που να καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (τραπέζια, καρέκλες, βιτρίνες, infocounters, ράφια, θήκη για έντυπα, φωτισμός, 

κρεμάστρες, κ.α.) 

 Γραφικά, εκτυπώσεις, σήμανση περιπτέρου 

 Ποτήρια και τακτικό πλύσιμό τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, πτυελοδοχεία, πάγος καθώς επίσης και 

ικανός αριθμός ψυγείων που θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 Registration Fee και βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης έντυπο και ηλεκτρονικό 

 Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων και παράδοση στο περίπτερο (δεν περιλαμβάνονται επιστροφές 

εκθεμάτων στην Ελλάδα), καθώς και τυχόν απαιτούμενες ειδικές άδειες προϊόντων και φόροι 

εκτελωνισμού 

 Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών του κλάδου για την επίσκεψη στο περίπτερο της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 Παροχή στοιχείων για την αγορά ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους επαγγελματίες του 

κλάδου διεθνώς 

 Υποστήριξη από τον ανάδοχο για την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της εκθεσιακής συμμετοχής 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 Κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών των περιπτέρων (παροχή και σύνδεση ρεύματος, νερό, 

καθαριότητα, φύλαξη, κ.α.), η αποκομιδή και απομάκρυνση συσκευασιών και απορριμμάτων, τα ψυγεία 

για τα ευπαθή προϊόντα κ.α. 
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 Λειτουργία μιας reception για την υποδοχή των επισκεπτών, καθώς και διακριτός χώρος με δυνατότητα 

προσφοράς καφέ και νερού συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων αναλωσίμων (καφετιέρα, 

καφέδες, ζάχαρη, ποτηράκια, γαλατάκια, χαρτοπετσέτες, υλικά καθαριότητας, εμφιαλωμένα νερά κ.α.) 

 Προσκλήσεις για την Περιφέρεια (hardcopy και σε ηλεκτρονική μορφή), επαρκής αριθμός καρτών 

«εκθέτη» με barcode για ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο της Έκθεσης των στελεχών και εκθετών για 

όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης και πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις που θα 

πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση 

 Επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του αναδόχου και βοηθητικού προσωπικού του για την υποστήριξη του 

συνόλου της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 Υπηρεσίες διερμηνείας Γερμανικών και Αγγλικών 

 

Για την SUMMER FANCY FOOD SHOW 

 Ενοικίαση χώρου περιπτέρου 63 τ.μ. στο εκθεσιακό κέντρο Javitz Νέα Υόρκη 

 Αναβαθμισμένη κατασκευή με συνδυασμό αλουμίνιο και μελαμίνη με σήμανση της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας (μοκέτα, μικρή αποθήκη ανεξάρτητη για τις ανάγκες του περιπτέρου, με πόρτα 

με κλειδί) 

 Πλήρης εξοπλισμός και επίπλωση περιπτέρου που να καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας  (τραπέζια, 

καρέκλες, βιτρίνες, infocounters, ράφια, φωτισμός, κ.α.) 

 Γραφικά, εκτυπώσεις, σήμανση περιπτέρου 

 Registration Fee και βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης έντυπο και ηλεκτρονικό 

 Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών του κλάδου για την επίσκεψη στο περίπτερο της Περιφέρειας 

 Παροχή στοιχείων για την αγορά ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους επαγγελματίες του 

κλάδου διεθνώς 

 Υποστήριξη από τον ανάδοχο για την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της εκθεσιακής συμμετοχής 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 Κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών των περιπτέρων (παροχή και σύνδεση ρεύματος, νερό, 

καθαριότητα, φύλαξη, κ.α.), η αποκομιδή και απομάκρυνση συσκευασιών και απορριμμάτων, κ.α. 

 Προσκλήσεις για την Περιφέρεια (hardcopy και σε ηλεκτρονική μορφή), επαρκής αριθμός καρτών  

«εκθέτη» με barcode για ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο της Έκθεσης των στελεχών και εκθετών για  

όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης και πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις που θα  

πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση 

 Επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του αναδόχου και βοηθητικού προσωπικού για την υποστήριξη του 

συνόλου της συμμετοχής της Περιφέρειας 

 Υπηρεσίες διερμηνείας Αγγλικών  

 

Για τη SPECIALITY & FINE FOOD ASIA  

 Ενοικίαση χώρου περιπτέρου 35 τ.μ. στο εκθεσιακό κέντρο της Σιγκαπούρης 

 Αναβαθμισμένη κατασκευή με συνδυασμό αλουμίνιο και μελαμίνη με σήμανση της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας (μοκέτα, μικρή αποθήκη ανεξάρτητη για τις ανάγκες του περιπτέρου, με πόρτα 

με κλειδί) 

 Πλήρης εξοπλισμός και επίπλωση περιπτέρου που να καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας  (τραπέζια, 

καρέκλες, βιτρίνες, infocounters, ράφια, φωτισμός, κ.α.) 
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 Γραφικά, εκτυπώσεις, σήμανση περιπτέρου 

 Registration Fee και βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης έντυπο και ηλεκτρονικό 

 Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών του κλάδου για την επίσκεψη στο περίπτερο της Περιφέρειας 

 Παροχή στοιχείων για την αγορά ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους επαγγελματίες του 

κλάδου διεθνώς 

 Υποστήριξη από τον ανάδοχο για την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της εκθεσιακής συμμετοχής 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 Κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών των περιπτέρων (παροχή και σύνδεση ρεύματος, νερό, 

καθαριότητα, φύλαξη, κ.α.), η αποκομιδή και απομάκρυνση συσκευασιών και απορριμμάτων, κ.α. 

 Προσκλήσεις για την Περιφέρεια (hardcopy και σε ηλεκτρονική μορφή), επαρκής αριθμός καρτών  

«εκθέτη» με barcode για ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο της Έκθεσης των στελεχών και εκθετών για  

όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης και πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις που θα  

πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση 

 Επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του αναδόχου και βοηθητικού προσωπικού για την υποστήριξη του 

συνόλου της συμμετοχής της Περιφέρειας 

 Υπηρεσίες διερμηνείας Αγγλικών  

 

Για την SIAL PARIS 

 Ενοικίαση χώρου περιπτέρου 130 τ.μ. στο εκθεσιακό κέντρο του Παρισιού 

 Αναβαθμισμένη ξύλινη κατασκευή περιπτέρου με σήμανση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(πάτωμα με επίστρωση απομίμησης ξύλου σε απόχρωση δρυός, δομή ξύλινη MDF βαμμένη με πλαστικό 

χρώμα, μικρή αποθήκη ανεξάρτητη για τις ανάγκες του περιπτέρου, με πόρτα με κλειδί) 

 Πλήρης εξοπλισμός και επίπλωση περιπτέρου που να καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας  (τραπέζια, 

καρέκλες, βιτρίνες, infocounters, ράφια, θήκη για έντυπα, φωτισμός, κρεμάστρες και μία κ.α.) 

 Γραφικά, εκτυπώσεις, σήμανση περιπτέρου 

 Registration Fee και βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης έντυπο και ηλεκτρονικό 

 Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων και παράδοση στο περίπτερο (δεν περιλαμβάνονται επιστροφές 

εκθεμάτων στην Ελλάδα) καθώς και τυχόν απαιτούμενες ειδικές άδειες προϊόντων 

 Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών του κλάδου για την επίσκεψη στο περίπτερο της Περιφέρειας 

 Παροχή στοιχείων για την αγορά ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους επαγγελματίες του 

κλάδου διεθνώς 

 Υποστήριξη από τον ανάδοχο για την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της εκθεσιακής συμμετοχής 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 Κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών των περιπτέρων (παροχή και σύνδεση ρεύματος, νερό, 

καθαριότητα, φύλαξη, κ.α.), η αποκομιδή και απομάκρυνση συσκευασιών και απορριμμάτων, κ.α. 

 Λειτουργία μιας reception για την υποδοχή των επισκεπτών, καθώς και διακριτός χώρος με δυνατότητα 

προσφοράς καφέ και νερού συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων αναλωσίμων (καφετιέρα, 

καφέδες, ζάχαρη, ποτηράκια, γαλατάκια, χαρτοπετσέτες, υλικά καθαριότητας, εμφιαλωμένα νερά κ.α.) 

 Προσκλήσεις για την Περιφέρεια (hardcopy και σε ηλεκτρονική μορφή), επαρκής αριθμός καρτών  

«εκθέτη» με barcode για ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο της Έκθεσης των στελεχών και εκθετών για  

όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης και πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις που θα  

πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση 
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 Επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του αναδόχου και βοηθητικού προσωπικού για την υποστήριξη του 

συνόλου της συμμετοχής της Περιφέρειας 

 Υπηρεσίες διερμηνείας Γαλλικών και Αγγλικών  

 

Για την ANUGA  

 Ενοικίαση χώρου περιπτέρου 130τ.μ. στο εκθεσιακό κέντρο της Κολωνίας 

 Αναβαθμισμένη ξύλινη κατασκευή περιπτέρου με σήμανση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(πάτωμα με επίστρωση απομίμησης ξύλου σε απόχρωση δρυός, δομή ξύλινη MDF βαμμένη με πλαστικό 

χρώμα, μικρή αποθήκη ανεξάρτητη για τις ανάγκες του περιπτέρου, με πόρτα με κλειδί) 

 Πλήρης εξοπλισμός και επίπλωση περιπτέρου που να καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας  (τραπέζια, 

καρέκλες, βιτρίνες, infocounters, ράφια, θήκη για έντυπα, φωτισμός, κρεμάστρες και μία κ.α.) 

 Γραφικά, εκτυπώσεις, σήμανση περιπτέρου  

 Registration Fee και βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης έντυπο και ηλεκτρονικό 

 Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων και παράδοση στο περίπτερο (δεν περιλαμβάνονται επιστροφές 

εκθεμάτων στην Ελλάδα) καθώς και τυχόν απαιτούμενες ειδικές άδειες προϊόντων 

 Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών του κλάδου για την επίσκεψη στο περίπτερο της Περιφέρειας  

 Παροχή στοιχείων για την αγορά ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία με τους επαγγελματίες του 

κλάδου διεθνώς  

 Υποστήριξη από τον ανάδοχο για την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της εκθεσιακής συμμετοχής 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

 Κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών των περιπτέρων (παροχή και σύνδεση ρεύματος, νερό, 

καθαριότητα, φύλαξη, κ.α.), η αποκομιδή και απομάκρυνση συσκευασιών και απορριμμάτων, κ.α.  

 Λειτουργία μιας reception για την υποδοχή των επισκεπτών, καθώς και διακριτός χώρος με δυνατότητα 

προσφοράς καφέ και νερού συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων αναλωσίμων (καφετιέρα, 

καφέδες, ζάχαρη, ποτηράκια, γαλατάκια, χαρτοπετσέτες, υλικά καθαριότητας, εμφιαλωμένα νερά κ.α.) 

 Προσκλήσεις για την Περιφέρεια (hardcopy και σε ηλεκτρονική μορφή), επαρκής αριθμός καρτών  

«εκθέτη» με barcode για ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο της Έκθεσης των στελεχών και εκθετών για  

όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης και πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις που θα  

πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση 

 Επιτόπια παρουσία υπαλλήλου του αναδόχου και βοηθητικού προσωπικού για την υποστήριξη του 

συνόλου της συμμετοχής της Περιφέρειας 

 Υπηρεσίες διερμηνείας Γερμανικών και Αγγλικών  
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ (για τα έτη 2020 και 2021) 

 

Σιγκαπούρη / Σιγκαπούρη:  

 Διοργάνωση, συντονισμό και δημιουργία επιχειρηματικών συναντήσεων για τρόφιμα και ποτά, 

παράλληλα με τη διεθνή έκθεση SPECIALTY FINE FOOD ASIA & BAR RESTAURANT 2020 και 2021.  

 Διοργάνωση εκδήλωσης γευστικής δοκιμής / γευσιγνωσίας στον ίδιο χώρο που θα γίνουν και οι 

επιχειρηματικές συναντήσεις ή σε όποιον άλλο χώρο κατάλληλο (ξενοδοχείο, εστιατόριο, εκθεσιακό 

κέντρο, χώρο εκδηλώσεων κλπ) μέσα στο χρονοδιάγραμμα της συνολικής αποστολής.  

 Μεταφορά των πρώτων υλών και εκθεμάτων τόσο για τις ανάγκες των συναντήσεων όσο και για τις 

ανάγκες της εκδήλωσης γευσιγνωσίας.  

 Αμοιβή του σεφ και του επιτελείου του για την διαμόρφωση μενού και υλοποίηση της εκδήλωσης 

γευσιγνωσίας.  

 Δαπάνες / πληρωμή του χώρου για την πραγματοποίηση των συναντήσεων π.χ. αίθουσα ξενοδοχείου, 

αίθουσα εκθεσιακού κέντρου, εστιατόριο, χώρος εκδηλώσεων κλπ.  

 

Η.Π.Α. / Νέα Υόρκη:  

 Διοργάνωση, συντονισμό και δημιουργία επιχειρηματικών συναντήσεων για τρόφιμα και ποτά, 

παράλληλα με τη διεθνή έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW 2020 και 2021.  

 Διοργάνωση εκδήλωσης γευστικής δοκιμής / γευσιγνωσίας στον ίδιο χώρο που θα γίνουν και οι 

επιχειρηματικές συναντήσεις ή σε όποιον άλλο χώρο κατάλληλο (ξενοδοχείο, εστιατόριο, εκθεσιακό 

κέντρο, χώρο εκδηλώσεων κλπ) μέσα στο χρονοδιάγραμμα της συνολικής αποστολής.  

 Μεταφορά των πρώτων υλών και εκθεμάτων τόσο για τις ανάγκες των συναντήσεων όσο και για τις 

ανάγκες της εκδήλωσης γευσιγνωσίας.  

 Αμοιβή του σεφ και του επιτελείου του για την διαμόρφωση μενού και υλοποίηση της εκδήλωσης 

γευσιγνωσίας.  

 Δαπάνες / πληρωμή του χώρου για την πραγματοποίηση των συναντήσεων π.χ. αίθουσα ξενοδοχείου, 

αίθουσα εκθεσιακού κέντρου, εστιατόριο, χώρος εκδηλώσεων κλπ.  

 

Ρωσία / Μόσχα – Αγ. Πετρούπολη:  

 Διοργάνωση, συντονισμό και δημιουργία επιχειρηματικών συναντήσεων για τρόφιμα και ποτά, 

παράλληλα με τη διεθνή έκθεση PRODEXPO 2020 και 2021, στη Μόσχα ή / και στην Αγία Πετρούπολη, 

σε χώρο κατάλληλο (ξενοδοχείο, εστιατόριο, εκθεσιακό κέντρο, χώρο εκδηλώσεων κλπ).   

 Μεταφορά των εκθεμάτων για τις ανάγκες των συναντήσεων.  

 Δαπάνες / πληρωμή του χώρου για την πραγματοποίηση των συναντήσεων π.χ. αίθουσα ξενοδοχείου, 

αίθουσα εκθεσιακού κέντρου, εστιατόριο, χώρος εκδηλώσεων κλπ.  

 

Γαλλία / Παρίσι:  

 Διοργάνωση, συντονισμό και δημιουργία επιχειρηματικών συναντήσεων για τρόφιμα και ποτά για την 

αγορά της Γαλλίας. Εφόσον συμπέσει με εκθεσιακό γεγονός τροφίμων και ποτών, τότε εξετάζεται η 

περίπτωση οι επιχειρηματικές συναντήσεις να γίνουν παράλληλα με αυτό σε αίθουσα εκθεσιακού 

κέντρου. 
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 Διοργάνωση εκδήλωσης γευστικής δοκιμής / γευσιγνωσίας στον ίδιο χώρο που θα γίνουν και οι 

επιχειρηματικές συναντήσεις ή σε όποιον άλλο χώρο κατάλληλο (ξενοδοχείο, εστιατόριο, αίθουσα 

εκθεσιακού κέντρου, χώρο εκδηλώσεων κλπ) μέσα στο χρονοδιάγραμμα της συνολικής αποστολής.  

 Μεταφορά των πρώτων υλών και εκθεμάτων τόσο για τις ανάγκες των συναντήσεων όσο και για τις 

ανάγκες της εκδήλωσης γευσιγνωσίας.  

 Αμοιβή του σεφ και του επιτελείου του για την διαμόρφωση μενού και υλοποίηση της εκδήλωσης 

γευσιγνωσίας.  

 Δαπάνες / πληρωμή του χώρου για την πραγματοποίηση των συναντήσεων π.χ. αίθουσα ξενοδοχείου, 

αίθουσα εκθεσιακού κέντρου, εστιατόριο, χώρος εκδηλώσεων κλπ.  

 

Γερμανία / Βερολίνο:  

 Διοργάνωση, συντονισμό και δημιουργία επιχειρηματικών συναντήσεων για τρόφιμα και ποτά για την 

αγορά της Γερμανίας. Εφόσον συμπέσει με εκθεσιακό γεγονός τροφίμων και ποτών, τότε εξετάζεται η 

περίπτωση οι επιχειρηματικές συναντήσεις να γίνουν παράλληλα με αυτό σε αίθουσα εκθεσιακού 

κέντρου. 

 Διοργάνωση εκδήλωσης γευστικής δοκιμής / γευσιγνωσίας στον ίδιο χώρο που θα γίνουν και οι 

επιχειρηματικές συναντήσεις ή σε όποιον άλλο χώρο κατάλληλο (ξενοδοχείο, εστιατόριο, εκθεσιακό 

κέντρου, χώρο εκδηλώσεων κλπ) μέσα στο χρονοδιάγραμμα της συνολικής αποστολής.  

 Μεταφορά των πρώτων υλών και εκθεμάτων τόσο για τις ανάγκες των συναντήσεων όσο και για τις 

ανάγκες της εκδήλωσης γευσιγνωσίας.  

 Αμοιβή του σεφ και του επιτελείου του για την διαμόρφωση μενού και υλοποίηση της εκδήλωσης 

γευσιγνωσίας.  

 Δαπάνες / πληρωμή του χώρου για την πραγματοποίηση των συναντήσεων π.χ. αίθουσα ξενοδοχείου, 

αίθουσα εκθεσιακού κέντρου, εστιατόριο, χώρος εκδηλώσεων κλπ.  

 

Αναφορικά με την προβολή του συνόλου των εκθέσεων / δράσεων: 

- Δελτία τύπου ( έπειτα από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής) σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης (blogs, social media, εφημερίδες, περιοδικά), τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίηση της 

εκδήλωση 

- Βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση της εκδήλωσης – παράδοση όλου του υλικού στην αναθέτουσα αρχή 

σε DVD 

- Στην εκδήλωση θα παραβρίσκεται εξειδικευμένος εκπρόσωπος του ανάδοχου 

Μετά τη λήξη των εργασιών:  

- Σύνταξη και ηλεκτρονική αποστολή συγχαρητηρίων επιστολών προς τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

συνοδευόμενων με το ανάλογο φωτογραφικό υλικό 

- Αξιολόγηση και καταγραφή αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των εκθέσεων- επιχειρηματικών 

συναντήσεων  

- Παράδοση αποδελτίωσης. 

 

Οι συνολικές προπαρασκευαστικές διαδικασίες της διοργάνωσης των εν λόγω εκθέσεων/δράσεων  θα 

γίνουν καθ΄ υπόδειξη και σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή. 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την ολοκλήρωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, οι οποίες θα ξεκινήσουν από Φεβρουάριο 2020 και θα ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο 2021. 
 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων 
εξήντα ευρώ (959.260 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.189.482,40 € με ΦΠΑ) η οποία αναλύεται για 
το έτος 2020 σε τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες και ενενήντα ευρώ (478.090 €) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (592.831,60  € με ΦΠΑ) και για το έτος 2021 σε τετρακόσιες ογδόντα μία 
χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ (481.170 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (596.650,80 € με ΦΠΑ). 

 

Για κάθε έκθεση το κόστος αναλύεται ως εξής: 

 

Για το έτος 2020: 

 FRUIT LOGISTICA 2020 - Διεθνής Έκθεση για τον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών που θα 

πραγματοποιηθεί από 05 έως 07 Φεβρουαρίου 2020 στο Εκθεσιακό Κέντρο Messe Berlin - ExpoCenter 

City στο Βερολίνο στη Γερμανία, με δαπάνη συμμετοχής συνολικού ύψους 34.750,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ( 43.090,00 € με Φ.Π.Α.) που αφορά στη μίσθωση, διαμόρφωση και 

εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου 50 τ.μ. σε περίπτερο σε Hall της έκθεσης στο Βερολίνο, 

 PRODEXPO 2020 – Διεθνής Έκθεση Τροφίμων, Ποτών & Πρώτων Υλών που θα πραγματοποιηθεί από 

τις 10 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2020 στο Εκθεσιακό Κέντρο Expocentre Fairgrounds στη Μόσχα στη 

Ρωσία, με δαπάνη συμμετοχής συνολικού ύψους 34.930,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(43.313,20 € με ΦΠΑ) που αφορά στη μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου 35 τ.μ. 

σε περίπτερο σε Hall της έκθεσης στη Μόσχα, 

 PROWEIN 2020– International Trade Fair Wines and Spirits - Διεθνής Έκθεση για τον κλάδο του οίνου 

και των αλκοολούχων ποτών που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου 2020 στο 

Εκθεσιακό Κέντρο Düsseldorf Exhibition Centre στο Ντίσελντορφ στη Γερμανία, με δαπάνη συμμετοχής 

συνολικού ύψους 27.800,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (34.472,00 € με ΦΠΑ) που αφορά 

στη μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου 40 τ.μ. σε περίπτερο σε Hall της έκθεσης 

στο Ντίσελντορφ, 

 SUMMER FANCY FOOD SHOW 2020– Διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών που θα πραγματοποιηθεί 

από τις 28 Ιουνίου έως τις 30 Ιουνίου 2020 στο εκθεσιακό κέντρο Javitz στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, με 

δαπάνη συμμετοχής συνολικού ύψους 68.985,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (85.541,40 € 

με ΦΠΑ) που αφορά στη μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου 63 τ.μ. σε περίπτερο 

σε Hall της έκθεσης,  

 Speciality and Fine Food Fair Asia 2020-  Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών που θα πραγματοποιηθεί 

από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 1 Οκτωβρίου 2020 στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου Suntec 

Singapore International Convention & Exhibition Centre στη Σιγκαπούρη, με δαπάνη συμμετοχής 

συνολικού ύψους 23.275,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (28.861,00 € με ΦΠΑ) που αφορά στη 

μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου 35 τ.μ. σε περίπτερο σε Hall της έκθεσης,  

 SIAL PARIS 2020 - Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 22 

Οκτωβρίου 2020 στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου PARIS NORD VILLEPINTE στο Παρίσι της 

Γαλλίίας, με δαπάνη συμμετοχής συνολικού ύψους 103.350,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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(128.154,00 €με ΦΠΑ) που αφορά στη μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου 130 τ.μ. 

σε περίπτερο σε Hall της έκθεσης. 

 

Για το έτος 2021: 

 FRUIT LOGISTICA 2021 - Διεθνή Έκθεση για τον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών που θα 

πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Messe Berlin - ExpoCenter City στο Βερολίνο στη Γερμανία, 

με δαπάνη συμμετοχής συνολικού ύψους 35.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

( 43.400,00 € με Φ.Π.Α.) που αφορά στη μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου 50 

τ.μ. σε περίπτερο σε Hall της έκθεσης στο Βερολίνο, 

 PRODEXPO 2021– Διεθνή Έκθεση Τροφίμων, Ποτών & Πρώτων Υλών που θα πραγματοποιηθεί στο 

Εκθεσιακό Κέντρο Expocentre Fairgrounds στη Μόσχα στη Ρωσία, με δαπάνη συμμετοχής συνολικού 

ύψους 35.175,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (43.617,00 € με ΦΠΑ) που αφορά στη 

μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου 35 τ.μ. σε περίπτερο σε Hall της έκθεσης στη 

Μόσχα, 

 PROWEIN 2021– International Trade Fair Wines and Spirits - Διεθνή Έκθεση για τον κλάδο του οίνου 

και των αλκοολούχων ποτών που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Düsseldorf Exhibition 

Centre στο Ντίσελντορφ στη Γερμανία, με δαπάνη συμμετοχής συνολικού ύψους 28.600,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (35.464,00 € με ΦΠΑ) που αφορά στη μίσθωση, διαμόρφωση και 

εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου 40 τ.μ. σε περίπτερο σε Hall της έκθεσης στο Ντίσελντορφ 

 SUMMER FANCY FOOD SHOW 2021– Διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών που θα πραγματοποιηθεί 

στο εκθεσιακό κέντρο Javitz στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, με δαπάνη συμμετοχής συνολικού ύψους 

69.615,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (86.322,60 € με ΦΠΑ) που αφορά στη μίσθωση, 

διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου 63 τ.μ. σε περίπτερο σε Hall της έκθεσης. 

 SPECIALITY AND FINE FOOD FAIR ASIA 2021-  Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών που θα 

πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου Suntec Singapore International 

Convention & Exhibition Centre στη Σιγκαπούρη, με δαπάνη συμμετοχής συνολικού ύψους 24.430,00 

€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (30.293,20 € με ΦΠΑ) που αφορά στη μίσθωση, διαμόρφωση και 

εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου 35 τ.μ. σε περίπτερο σε Hall της έκθεσης. 

 ANUGA 2021- Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο 

Koelnmesse, στη Κολωνία της Γερμανίας, με δαπάνη συμμετοχής συνολικού ύψους 103.350,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (128.154,00 € με ΦΠΑ) που αφορά στη μίσθωση, διαμόρφωση και 

εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου 35 τ.μ. σε περίπτερο σε Hall της έκθεσης. 

 

H δαπάνη για τη διοργάνωση των επιχειρηματικών συναντήσεων για τα έτη 2020-2021, είναι συνολικού 

ύψους τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (370.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(458.800,00 € με ΦΠΑ), η οποία αναλύεται σε εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (185.000,00 €) μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (229.400,00 € με ΦΠΑ) για κάθε έτος. 

 

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του έργου. Δεν είναι δυνατή η τμηματική υποβολή 
προσφορών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Το Ε.Ε.Ε.Σ έχει αναρτηθεί μαζί με την παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα www.rdfcm.gr σε μορφή 
τύπου .xml και .pdf. 

Διατίθεται επίσης σε μορφή αρχείων τύπου xml και .pdf. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ στον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό. 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Στοιχεία Εκδότη 

Ημερομηνία Έκδοσης: …………. 

ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ …………….. 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................(πλήρη επωνυμία, 
Α.Φ.Μ. και διεύθυνση) για ποσό ΕΥΡΩ ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή 
της ................ στον διαγωνισμό της ........ (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) για την 
υλοποίηση του έργου .............. και για κάθε αναβολή αυτού.  

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των 
μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 
– 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 
1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, 
χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση μετά από απλή έγγραφή ειδοποίηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το 
ζητήσετε. Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας , το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 
της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη 
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό 
δικαστική μεσεγγύηση.  

5. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………… ή Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει 
σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε 
υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.  

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 
Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία Εκδότη 

Ημερομηνία Έκδοσης: …………. 

ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ …………….. 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ (πλήρη επωνυμία, 
Α.Φ.Μ. και διεύθυνση)  για ποσό ΕΥΡΩ ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή 
εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και της ................. με τίτλο ……………………. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των 
μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 
– 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις 
οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Σε περίπτωση 
κατάπτωσης της παρούσας , το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 
της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη 
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό 
δικαστική μεσεγγύηση.  

5. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………… ή Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει 
σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε 
υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.  

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 
Νόμος για την Τράπεζά μας. 

 

 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV -  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΠΡΟΣ:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 198, ΤΚ 54655, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:  

ΕΡΓΟ «Υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου δράσης για την προβολή και προώθηση 
των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΠΤΑ ΚΜ για 

τα έτη 2020-2021»  

 
 

Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Αριθμητικώς Ολογράφως 

Τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ ΕΥΡΩ   

Αναλογούν ΦΠΑ  ΕΥΡΩ   

Τελική τιμή με ΦΠΑ ΕΥΡΩ   
 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :  τριακόσιες εξήντα πέντε (365)  
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: .................................... 
 
Τόπος, ημερομηνία:   ………………………………………….. 
 
Ο Προσφέρων 
 
(Ψηφιακή Υπογραφή – Σφραγίδα ) 




