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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 
 

Ιωάννινα: 11-10-2022 

Αρ. Πρωτ.: 1103 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»  

(CPV): 79950000-8 & 79951000-5 

 

Το Επιμελητήριο Άρτας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 1104/11-10-

2022) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 164265) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την 

προμήθεια Υπηρεσιών «ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», με 

εκτιμώμενη αξία 161.290,32€ χωρίς ΦΠΑ, συνολική αξία 200.000,00€ με ΦΠΑ. 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Επιμελητήριο Άρτας, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και 

ανήκει στον Δημόσιο Τομέα (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 

4270/14. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: 

α. η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του 

τομέα παροχής υπηρεσιών, των εξαγωγών και κάθε κλάδου της οικονομίας, σύμφωνα με τα 

συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής, 

β. η παροχή προς την Πολιτεία τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, με γνώμονα 

πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της χωρικής ενότητας όπου ασκούν τις αρμοδιότητές τους και την 

εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας, 
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γ. η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για 

κάθε οικονομικό θέμα, 

δ. η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της δραστηριότητας των μελών τους, καθώς και η κατ’ 

εξουσιοδότηση άσκηση αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου που αφορούν θέματα σύστασης, αδειοδότησης 

και λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό.  

 

Αναθέτουσα Αρχή 

Επωνυμία ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090237282 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ν. ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ & ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ 

Πόλη ΑΡΤΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 47100 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS ΝUTS EL541 

Τηλέφωνο +30 2681028728 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  epimelitirio@e-artas.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αριστέα Αναγνωστοπούλου, (2681028728) 

Αρμόδιος για τεχνικές πληροφορίες Αριστέα Αναγνωστοπούλου, (2681028728) 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://www.e-artas.gr/ 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ-ΆΡΤΑΣ», με κωδικό MIS «5150100» & κωδικό Α/Α Απόφασης Ένταξης 

«14443». 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και εντάσσεται στην 

Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» και συγκεκριμένα στο μέτρο 3.4.3. (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α. 2022ΣΕ08610001). 

 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 

καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
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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 ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 

στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Αύξοντα Συστημικό Αριθμό: 164265. 

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). 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αποστέλλεται στα επιμελητήρια και δημοσιεύεται στον 

Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 ήτοι: 

Α) ΗΧΩ ΤΗΣ AΡΤΑΣ 

Β) ΜΑΧΗΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 

Γ) ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ AΡΤΑΣ (ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: https://www.e-

artas.gr/ στην διαδρομή: ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 

 

Έξοδα δημοσιεύσεων 

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι προμηθευτές ότι κατ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 

παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 Ν. 4412/2016, οι 

δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι 

προμηθευτές, ότι κατ’ άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της 

διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, από τον προμηθευτή 

που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος απευθείας στους εκδότες των εφημερίδων. Σε περίπτωση περισσοτέρων 

του ενός αναδόχων, ο επιμερισμός της δαπάνης γίνεται με βάση το ύψος των επιμέρους συμβάσεων 

(ποσοστό επί της συνολικής συμβατικής αξίας). 

 

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. 

 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Αντικείμενο σύμβασης 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Υπηρεσιών «ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης. 

Η εν λόγω Προμήθεια εντάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV): 79950000-8 - Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, 79951000-5 - Υπηρεσίες 

οργάνωσης σεμιναρίων 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω παραδοτέα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 
ΚΑΘΑΡΟ 

ΠΟΣΟ 
ΦΠΑ (24%) 

1.1 
Συμμετοχή στην έκθεση «Κερνάμε Ήπειρο» στο Ζάππειο.(Ενοικίαση 
περιπτέρου,στήσιμο & εξοπλισμός περιπτέρου, υποδοχή περιπτέρου, 
εξασφάλιση χώρου για B2B συναντήσεις) -2022  

20.000,00€ 16.129,03€ 3.870,97€ 

2.1 

1 σεμινάριο κατάρτισης, διάρκειας 30 ωρών, στα μέλη των αλιευτικών 
συνεταιρισμών της Άρτας σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, ορθών 
πρακτικών αλιείας, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας (Οργάνωση 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σεμιναρίων κατάρτισης, εξασφάλιση 
εξειδικευμένων εισηγητών, παροχή εκπαιδευτικού υλικού και ενοικίαση 
και εξοπλισμός κατάλληλων χώρων για την κατάρτιση, εξασφάλιση 
συμμετοχής καταρτιζόμενων, κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, τοπικό 
τύπο, τηλεόραση, ραδιόφων και γενικά μέσα ενημέρωσης) -2022 

15.000,00€ 12.096,77€ 2.903,23€ 

2.2 

1 σεμινάριο κατάρτισης, διάρκειας 30 ωρών, στα μέλη των αλιευτικών 
συνεταιρισμών της Άρτας σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, ορθών 
πρακτικών αλιείας, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας (Οργάνωση 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σεμιναρίων κατάρτισης, εξασφάλιση 
εξειδικευμένων εισηγητών, παροχή εκπαιδευτικού υλικού και ενοικίαση 
και εξοπλισμός κατάλληλων χώρων για την κατάρτιση, εξασφάλιση 
συμμετοχής καταρτιζόμενων, κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, τοπικό 
τύπο, τηλεόραση, ραδιόφων και γενικά μέσα ενημέρωσης) -2022 

15.000,00€ 12.096,77€ 2.903,23€ 

2.3 

1 σεμινάριο κατάρτισης, διάρκειας 30 ωρών, στα μέλη των αλιευτικών 
συνεταιρισμών της Άρτας σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, ορθών 
πρακτικών αλιείας, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας (Οργάνωση 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σεμιναρίων κατάρτισης, εξασφάλιση 
εξειδικευμένων εισηγητών,, παροχή εκπαιδευτικού υλικού και ενοικίαση 
και εξοπλισμός κατάλληλων χώρων για την κατάρτιση, εξασφάλιση 
συμμετοχής καταρτιζόμενων, κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, τοπικό 
τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο και γενικά μέσα ενημέρωσης) - 2023 

15.000,00€ 12.096,77€ 2.903,23€ 

2.4 

1 σεμινάριο κατάρτισης, διάρκειας 30 ωρών, στα μέλη των αλιευτικών 
συνεταιρισμών της Άρτας σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, ορθών 
πρακτικών αλιείας, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας (Οργάνωση 
εκπαιδευτικής διαδικασίας σεμιναρίων κατάρτισης, εξασφάλιση 
εξειδικευμένων εισηγητών, παροχή εκπαιδευτικού υλικού και ενοικίαση 
και εξοπλισμός κατάλληλων χώρων για την κατάρτιση, εξασφάλιση 
συμμετοχής καταρτιζόμενων, κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, τοπικό 
τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο και γενικά μέσα ενημέρωσης) - 2023 

15.000,00€ 12.096,77€ 2.903,23€ 
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3.1 

1 ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους φοιτητές των 
τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 
(Οργάνωση ημερίδας, προετοιμασία και εκτύπωση κατάλληλου 
ενημερωτικού υλικού, εξασφάλιση εξειδικευμένων ομιλητώνς, διανομή 
δοκιμαστικών δειγμάτων, κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, τοπικό 
τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο και γενικά μέσα ενημέρωσης, εξασφάλιση 
συμμετοχής φοιτητών)  -2022 

6.000,00€ 4.838,71€ 1.161,29€ 

3.2 

1 ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους φοιτητές των 
τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πανεπιστημιούπολη Άρτας) 
(Οργάνωση ημερίδας, προετοιμασία και εκτύπωση κατάλληλου 
ενημερωτικού υλικού, εξασφάλιση εξειδικευμένων ομιλητών, διανομή 
δοκιμαστικών δειγμάτων, κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, τοπικό 
τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο και γενικά μέσα ενημέρωσης, εξασφάλιση 
συμμετοχής φοιτητών) - 2023 

6.000,00€ 4.838,71€ 1.161,29€ 

4.1 

1 ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους μαθητές των 
σχολείων της Άρτας (Επιμελητήριο Άρτας ή σε άλλο χώρο που θα 
καθορίσει η Αναθέτουσα Αρχή) (Οργάνωση ημερίδας, προετοιμασία και 
εκτύπωση κατάλληλου ενημερωτικού υλικού, εξασφάλιση 
εξειδικευμένων ομιλητών, διανομή δοκιμαστικών δειγμάτων, 
κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, τοπικό τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο 
και γενικά μέσα ενημέρωσης, εξασφάλιση συμμετοχής μαθητών) -2022 

6.000,00€ 4.838,71€ 1.161,29€ 

4.2 

1 ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους μαθητές των 
σχολείων της Άρτας (Επιμελητήριο Άρτας ή σε άλλο χώρο που θα 
καθορίσει η Αναθέτουσα Αρχή)) (Οργάνωση ημερίδας, προετοιμασία και 
εκτύπωση κατάλληλου ενημερωτικού υλικού, εξειδικευμένοι ομιλητές, 
διανομή δοκιμαστικών δειγμάτων, κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, 
τοπικό τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο και γενικά μέσα ενημέρωσης, 
εξασφάλιση συμμετοχής μαθητών) -2022 

6.000,00€ 4.838,71€ 1.161,29€ 

4.3 

1 ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους μαθητές των 
σχολείων της Άρτας (Επιμελητήριο Άρτας ή σε άλλο χώρο που θα 
καθορίσει η Αναθέτουσα Αρχή))((Οργάνωση ημερίδας, προετοιμασία και 
εκτύπωση κατάλληλου ενημερωτικού υλικού, εξασφάλιση 
εξειδικευμένων ομιλητών, διανομή δοκιμαστικών δειγμάτων, 
κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, τοπικό τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο 
και γενικά μέσα ενημέρωσης, εξασφάλιση συμμετοχής μαθητών) - 2023 

6.000,00€ 4.838,71€ 1.161,29€ 

4.4 

1 ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους μαθητές των 
σχολείων της Άρτας (Επιμελητήριο Άρτας ή σε άλλο χώρο που θα 
καθορίσει η Αναθέτουσα Αρχή))((Οργάνωση ημερίδας, προετοιμασία και 
εκτύπωση κατάλληλου ενημερωτικού υλικού, εξασφάλιση 
εξειδικευμένων ομιλητών, διανομή δοκιμαστικών δειγμάτων, 
κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, τοπικό τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο 
και γενικά μέσα ενημέρωσης, εξασφάλιση συμμετοχής μαθητών) - 2023 

6.000,00€ 4.838,71€ 1.161,29€ 

5.1 

1 έκθεση γευσιγνωσίας κοντά στους χώρους παραγωγής που θα 
απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, σε τουρίστες και επισκέπτες 
(Οργάνωση έκθεσης γευσιγνωσίας, παρασκευή και διανομή 
δοκιμαστικών δειγμάτων, προετοιμασία και εκτύπωση κατάλληλου 
ενημερωτικού υλικού, κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, τοπικό τύπο, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο και γενικά μέσα ενημέρωσης, εξασφάλιση 
συμμετοχής του κοινού) (ενδεικτικές περιοχές: Κορωνησία, Ανέζα, 
Κομμένο) -2022 

10.000,00€ 8.064,52€ 1.935,48€ 
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5.2 

1 έκθεση γευσιγνωσίας κοντά στους χώρους παραγωγής που θα 
απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, σε τουρίστες και επισκέπτες 
(Οργάνωση έκθεσης γευσιγνωσίας, παρασκευή και διανομή 
δοκιμαστικών δειγμάτων, προετοιμασία και εκτύπωση κατάλληλου 
ενημερωτικού υλικού, κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, τοπικό τύπο, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο και γενικά μέσα ενημέρωσης, εξασφάλιση 
συμμετοχής του κοινού) (ενδεικτικές περιοχές: Κορωνησία, Ανέζα, 
Κομμένο) -2022 

10.000,00€ 8.064,52€ 1.935,48€ 

5.3 

1 έκθεση γευσιγνωσίας κοντά στους χώρους παραγωγής που θα 
απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, σε τουρίστες και επισκέπτες 
(Οργάνωση έκθεσης γευσιγνωσίας, παρασκευή και διανομή 
δοκιμαστικών δειγμάτων, προετοιμασία και εκτύπωση κατάλληλου 
ενημερωτικού υλικού, κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, τοπικό τύπο, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο και γενικά μέσα ενημέρωσης, εξασφάλιση 
συμμετοχής του κοινού) (ενδεικτικές περιοχές: Κορωνησία, Ανέζα, 
Κομμένο) -2022 

10.000,00€ 8.064,52€ 1.935,48€ 

5.4 

1 εκθέση γευσιγνωσίας κοντά στους χώρους παραγωγής που θα 
απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, σε τουρίστες και επισκέπτες. 
(Οργάνωση έκθεσης γευσιγνωσίας, παρασκευή και διανομή 
δοκιμαστικών δειγμάτων, προετοιμασία και εκτύπωση κατάλληλου 
ενημερωτικού υλικού, κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, τοπικό τύπο, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο και γενικά μέσα ενημέρωσης, εξασφάλιση 
συμμετοχής του κοινού) (ενδεικτικές περιοχές: Νεοχώρι, Ψαθοτόπι, 
Βίγλα-Στρογγυλή) - 2023 

10.000,00€ 8.064,52€ 1.935,48€ 

5.5 

1 εκθέση γευσιγνωσίας κοντά στους χώρους παραγωγής που θα 
απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, σε τουρίστες και επισκέπτες. 
(Οργάνωση έκθεσης γευσιγνωσίας, παρασκευή και διανομή 
δοκιμαστικών δειγμάτων, προετοιμασία και εκτύπωση κατάλληλου 
ενημερωτικού υλικού, κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, τοπικό τύπο, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο και γενικά μέσα ενημέρωσης, εξασφάλιση 
συμμετοχής του κοινού) (ενδεικτικές περιοχές: Νεοχώρι, Ψαθοτόπι, 
Βίγλα-Στρογγυλή) - 2023 

10.000,00€ 8.064,52€ 1.935,48€ 

5.6 

1 εκθέση γευσιγνωσίας κοντά στους χώρους παραγωγής που θα 
απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, σε τουρίστες και επισκέπτες. 
(Οργάνωση έκθεσης γευσιγνωσίας, παρασκευή και διανομή 
δοκιμαστικών δειγμάτων, προετοιμασία και εκτύπωση κατάλληλου 
ενημερωτικού υλικού, κοινοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα, τοπικό τύπο, 
τηλεόραση, ραδιόφωνο και γενικά μέσα ενημέρωσης, εξασφάλιση 
συμμετοχής του κοινού) (ενδεικτικές περιοχές: Νεοχώρι, Ψαθοτόπι, 
Βίγλα-Στρογγυλή) - 2023 

10.000,00€ 8.064,52€ 1.935,48€ 

6.1 

1 γαστρονομική έκθεση με προσκεκλημένους Έλληνες σεφ και food 
bloggers. (Οργάνωση γαστρονομικής έκθεσης & έκθεση γευσιγνωσίας, 
παρασκευή γαστρονομικών σπεσιαλιτέ, κοινοποίηση σε κοινωνικά 
δίκτυα, εθνικό & τοπικό τύπο, τηλεόραση, ραδιόφωνο και γενικά μέσα 
ενημέρωσης, εξασφάλιση συμμετοχής του γνωστών σεφ και food 
bloggers) - 2023 

24.000,00€ 19.354,84€ 4.645,16€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 200.000,00€ 161.290,32€ 38.709,68€ 

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των Υπηρεσιών / Παραδοτέων με βάση τις απαιτήσεις 

που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. 

Η Οικονομική Προσφορά θα γίνει ανά παραδοτέο.  
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Η Οικονομική προσφορά για κάθε παραδοτέο θα πρέπει να είναι μικρότερη του προϋπολογισμού 

του κάθε παραδοτέου και θα πρέπει να υποβληθεί για το σύνολο των προσφερόμενων 

υπηρεσιών.  

Δεν γίνεται αποδεκτή προσφορά για τμήμα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής 

της, ή το αργότερο μέχρι τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Ο ΚΑΕ του έργου είναι 9910στ. 

Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης: Συμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Εγγύηση συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται 

στο ποσό των: τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε Ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (3.225,81€). 

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 05/08/2023, 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. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας,  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α/Α 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

164265 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

07-11-2022  

ΩΡΑ: 03:00 μ.μ.. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

11-11-2022  

ΩΡΑ: 11:00 π.μ.. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ). 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών θα ταυτίζεται με την ημερομηνία δημοσιοποίησης της διακήρυξης 

του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών καθ΄ όλο το 

διάστημα που διανύεται μεταξύ της ημερομηνίας δημοσιοποίησης της διακήρυξης και της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών για τον διαγωνισμό. 

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

 

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 N. 4412/2016, με την: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» 11-11-2022 και ώρα 11:00 π.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή  

 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα 

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

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

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16. 

 

Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

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 τέσσερις (4) 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 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. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 

με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 

δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 

απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 

σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα 

των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 

4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης 

της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτημά του. 

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

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 

την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 

όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 

όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 





 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ 

 

      11 

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. 

Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 

της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 

παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 

προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, 

μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 

παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 

κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου 

να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του 

στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 

πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 

την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 

προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν 

τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 

ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας 

αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά 

των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 

ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου (Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων ή το Συμβούλιο της 
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Επικρατείας). Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από 

την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η 

Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η 

προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 

απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί 

αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 

προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των 

αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 

4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους 

δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση 

της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης 

ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 

αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την 

κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή 

Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή 

απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. 

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 

κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 

νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που 

υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 

εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της 

δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την 

προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η 

άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε 

(15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 

αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 

και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 

του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  
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Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, 

το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται 

να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.  

 

Λοιπές πληροφορίες 

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από το Επιμελητήριο Άρτας στο 

τηλέφωνο 2681028728 και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Άρτας https://www.e-artas.gr/ 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα. 

Αριστέα Αναγνωστοπούλου, στο τηλέφωνο 2681028728. 

Ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας 

 

Ιωάννης Γκολομάζος 
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