
 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

«ΔΡΑΣΗ CHERRY LOVEU 101022080» 
που υποβλήθηκε βάσει της πρόσθετης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2020, για την 
αποκατάσταση της αγοράς, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εγκρίθηκε για χρηματοδότηση με την εκτελεστική απόφαση 
της ΕΕ C(2020) 8816/15.12.2020 final.» 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 60134, 
Κατερίνη, e-mail: info@champier.gr, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23510 23211, Fax:  23510 
25124.  

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Email: info@champier.gr, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23510 23211, Fax:  23510 
25124 Ιστοσελίδα www.champier.gr  Πληροφορίες : κα. Κολοκάτση Ανδρομάχη.  

3. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς 
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79340000 και συμπληρωματικών CPV 
79341000, 79342000,79342200,  79416000 και 79950000. 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή 
εκτελεστικού οργανισμού για το Πρόγραμμα: «Cherry LoveEU» που αφορά την προώθηση 
φρέσκου κερασιού στις αγορές της Ουκρανίας και της Αιγύπτου. Στόχος του προγράμματος 
είναι α) η διατήρηση των ευκαιριών που δημιουργούνται στην ουκρανική αγορά για το 
ελληνικό φρέσκο κεράσι, β) Να βελτιώσει το μερίδιο αγοράς και να αποκαταστήσει τις 
φυσιολογικές συνθήκες της αγοράς για τους ευρωπαϊκά και ελληνικά φρέσκα κεράσια στην 
αιγυπτιακή αγορά λόγω της βλάβης που προκαλείται από τον ιό Covid-19. 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
€546.729,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 443.847, 
ΦΠΑ: €102.882,50).  

6. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Στην έδρα του Αναδόχου και στις χώρες στόχους της δράσης 
όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Διακήρυξη 

7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης 
της σύμβασης. 

8. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
ύψους 2% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
και από τον υποψήφιο Ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος διακήρυξης. 

9. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr.  

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – 
τιμής. 
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11. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 26/05/2021, Ώρα 14.00 
12. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 05/07/2021, Ώρα 14.00 
13. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12/07/2021, Ώρα 14.00 
14. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, έως την 25/06/2021 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

15. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Ελληνική γλώσσα. 
16. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Σύμφωνα με τη 

διακήρυξη, άρθρο 2.4.5. 
17. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που 

ασκούν υπηρεσίες συναφείς με δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης, διαφήμισης και 
μάρκετινγκ ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Τρίτες Χώρες 
που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Ν. 513/1997) και πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στον 
Κανονισμό (ΕΕ) 1144/2014 και των Κανονισμών (ΕΕ) 2015/1829 και 2015/1831 και στην ΚΥΑ 
419/16.03.2017 και με βάση τα αναφερόμενα στην Διακήρυξη. 

18. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο της δράσης, σύμφωνα με τους όρους που 
περιγράφονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού. 

19. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
20. Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 
 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
 

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
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