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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
Προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την παροχή 
ενεργειών στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας: ΠΕ1: Ανάπτυξη επικοινωνιακής 
στρατηγικής (Υποέργο 2), ΠΕ2: Εργαλεία προβολής - Διαφημιστική Προβολή (Υποέργο 3, πρώην 
Υποέργα 3, 4, 5, 6), ΠΕ3: Προβολή προϊόντων στην Ισπανία (Υποέργο 4, πρώην Υποέργα 7, 12), 
ΠΕ4: Προβολή προϊόντων στην Ιταλία (Υποέργο 5, πρώην Υποέργα 8, 13), ΠΕ5: Προβολή 
προϊόντων στο Βέλγιο (Υποέργο 6, πρώην Υποέργα 9, 14), ΠΕ6: Προβολή προϊόντων στην 
Γερμανία (Υποέργο 7, πρώην Υποέργα 10, 15), ΠΕ7: Προβολή προϊόντων στην Βουλγαρία 
(Υποέργο 8, πρώην Υποέργα 11, 16), ΠΕ8: Δράσεις δικτύωσης – Οργάνωση επισκέψεων 
επαγγελματιών στο Ν. Καβάλας (Υποέργο 9, πρώην Υποέργα 17, 18), της ενταγμένης Πράξης με 
MIS 5069307, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά όπως αυτή θα προκύψει βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Διεύθυνση: Ομονοίας 50, Καβάλα 
Τηλέφωνο: 2510-222212 Email: info@chamberofkavala.gr 

2. Τίτλος Σύμβασης: «Δράσεις προώθησης και προβολής των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και Βουλγαρία». 

3. Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, υπηρεσίες δημοσίων 
σχέσεων, υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, εκτιμώμενης αξίας 639.687,50 
€ πλέον ΦΠΑ 24%. – (CPV) : 79340000-9, 79416000-3, 79950000-8. 

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. 
5. Συνοπτική Περιγραφή – Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η 

επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας: ΠΕ1: Ανάπτυξη 
επικοινωνιακής στρατηγικής (Υποέργο 2), ΠΕ2: Εργαλεία προβολής - Διαφημιστική Προβολή 
(Υποέργο 3, πρώην Υποέργα 3, 4, 5, 6), ΠΕ3: Προβολή προϊόντων στην Ισπανία (Υποέργο 4, 
πρώην Υποέργα 7, 12), ΠΕ4: Προβολή προϊόντων στην Ιταλία (Υποέργο 5, πρώην Υποέργα 8, 
13), ΠΕ5: Προβολή προϊόντων στο Βέλγιο (Υποέργο 6, πρώην Υποέργα 9, 14), ΠΕ6: Προβολή 
προϊόντων στην Γερμανία (Υποέργο 7, πρώην Υποέργα 10, 15), ΠΕ7: Προβολή προϊόντων 
στην Βουλγαρία (Υποέργο 8, πρώην Υποέργα 11, 16), ΠΕ8: Δράσεις δικτύωσης – Οργάνωση 
επισκέψεων επαγγελματιών στο Ν. Καβάλας (Υποέργο 9, πρώην Υποέργα 17, 18), της 
ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Προώθηση και βελτίωση της αγοράς για τα προϊόντα αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας του Ν. Καβάλας, στην Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Γερμανία και 
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Βουλγαρία», σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ΕΥΔ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Στόχοι των παραπάνω πακέτων εργασίας είναι: Α) η ανάπτυξη της 
επικοινωνιακής στρατηγικής για το σχεδιασμό της συλλογικής ταυτότητας των προϊόντων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ΠΕ1) και αντιστοιχεί στο Υποέργο 2 της Πράξης, Β) η 
δημιουργία των κατάλληλων εργαλείων για την προβολή της υψηλής προστιθέμενης αξίας 
των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τη διαφημιστική προβολή με 
στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
στις 5 αγορές-στόχους (ΠΕ2) και αντιστοιχεί στο Υποέργο 3 της Πράξης, Γ) συμμετοχή σε 
εκθέσεις στην Ισπανία (ΠΕ3), την Ιταλία (ΠΕ4), το Βέλγιο (ΠΕ5), τη Γερμανία (ΠΕ6) και τη 
Βουλγαρία  (ΠΕ7), στο πλαίσιο των Υποέργων 3, 4, 5, 6 και 7 της Πράξης, Δ) η διοργάνωση 
μαγειρικών επιδείξεων και γευσιγνωσίας των προϊόντων και τη διοργάνωση διερευνητικών 
αποστολών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για συνεργασία των 
επαγγελματιών του Ν. Καβάλας με επαγγελματίες από τις 5 αγορές-στόχους (Πακέτο 
Εργασίας 8) στο πλαίσιο του Υποέργου 9 [Αναλυτική περιγραφή περιλαμβάνεται στην 
αναλυτική πρόσκληση (διακήρυξη) του συνοπτικού διαγωνισμού]. 

6. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 
7. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο της δράσης, σύμφωνα με τους όρους που 

περιγράφονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού το πλήρες κείμενο της οποίας  
καταχωρήθηκε 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 
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 149324. 

8. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
9. Συνολικός προϋπολογισμός: 

639.687,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 
153.525,00 € Φ.Π.Α. (24%) 

10. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 22 Μήνες. 
11. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και 

με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το 
ποσό ανέρχεται στα δώδεκα χιλιάδες και επτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα 
πέντε λεπτά (12.793,75 €) η οποία  αντιστοιχεί  στο  2%  της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμ. 
Εκτέλεσης προϋπολογισμού, Κωδ. ΣΑΕ 0861 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και από το εθνικούς πόρους μέσω 
του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. Έργου 2020ΣΕ08610020). 

13. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι 
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση 
του Επιμελητηρίου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http://www.kcci.gr/ και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 

14. Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: 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 
25/02/2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
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προσφορών: 18/02/2022 και ώρα 23:59. 
15. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
16. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες. 
17. Δικαίωμα συμμετοχής: 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. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
Διακήρυξη. 

19. Νομική μορφή του Αναδόχου: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. 
20. Κατ' ελάχιστο πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του 

κάθε υποψηφίου: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. 
21. Ο Αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΜΠΑΣ 

 

12 Ιανουαρίου 2022 
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