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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Συμμετοχή των Ειδικών 

Υπηρεσιών και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) με εκθεσιακό χώρο στη διοργάνωση 

AgriBusiness Forum 2021» στο πλαίσιο του έργου «YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» του Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2014-2020».  

 

Kωδικός ΟΠΣΑΑ: 00001670 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) και το 

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου: 

«Συμμετοχή των Ειδικών Υπηρεσιών και του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) με εκθεσιακό χώρο στη 

διοργάνωση AgriBusiness Forum 2021», με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 118 του ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08-08-2016), ως ισχύει και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-

02-2017 (ΦΕΚ 667Β’/03-03-2017), ως ισχύει. 

Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι απαιτείται τεχνική και επαγγελματική επάρκεια για την υλοποίηση 

του έργου, προσκαλείται από τον Κατάλογο  Προμηθευτών/Παρεχόντων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΠΑΑ, ο 

οικονομικός φορέας με την επωνυμία «GEO ROUTES INSTITUTE N.P.O.» να καταθέσει την προσφορά του 

έως την 29/9/2021 και ώρα 15.00 μ.μ. εγγράφως σε κλειστό φάκελο στην έδρα της υπηρεσίας (ΕΥΔ ΠΑΑ, 
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Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας, Λ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα), που αφορά την υλοποίηση του εν 

λόγω έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας (Πίνακες 1 και 2) που αναλύεται το 

φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της παρούσας. 

 
Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται: 

 

Α. «Οικονομική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Στην οικονομική 

προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και συμπ/νου ΦΠΑ).  

 

Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του προμηθευτή και συγκεκριμένα: 

 

1. Ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 την  

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

2. Φορολογική ενημερότητα γενικής χρήσης. 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα γενικής χρήσης. 

4. Στοιχεία εκπροσώπησης (ΦΕΚ κτλ). 

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι: 

 Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του. 

 Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της 

ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.  

                                                   
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, KHMΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΑΑ 

(http://www.agrotikianaptixi.gr/). 

 

                                                                                                                Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                          

                    
                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ    
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Παράρτημα Ι 

 

Πίνακας 1 

 

Είδος Διαδικασίας: 
Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 118 του Ν.4412/16 

Χρηματοδότηση  

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 

(ΣΑΕ 082/1, Κωδικός έργου 2016ΣΕ08210006) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών: 
 29 / 9 /2021, ημέρα  και ώρα 15:00 

Τόπος Υποβολής προσφορών: 
ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας,  

Λ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα 

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: 
Χωρίς ΦΠΑ: 5.000,00€ (ευρώ πέντε χιλιάδες) 

Με ΦΠΑ 24%:  6.200,00€ (ευρώ έξι χιλιάδες διακόσια) 

CPV: 71356200-0   (Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας). 

Διάρκεια Συμφωνητικού: Μέχρι 7/10/2021 

                                                               

 

 

ΑΔΑ: ΨΝΝΕ4653ΠΓ-4Μ3





4 

   
 

 

            Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Πίνακας 2   

[ανάλυση φυσικού αντικειμένου] 

 

Φυσικό αντικείμενο του έργου:  

Το 4ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας του AgriBusiness Forum διεξάγεται στην Αθήνα, στις 6-7 

Οκτωβρίου 2021, στο Μουσείο Μπενάκη, με θέμα «To μέλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων στην 

ψηφιακή & πράσινη εποχή». 

Η θεματολογία της διοργάνωσης σχετίζεται με τις προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020 σε θέματα 

καινοτομίας, συνεργασίας και παροχής συμβουλών, τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως επίσης και με τον 

διευρυμένο ρόλο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (Δικτύου ΚΑΠ) στην επόμενη προγραμματική περίοδο ως 

προς την επίτευξη του νέου οριζόντιου στόχου της ΚΑΠ για τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας και των 

αγροτικών περιοχών μέσω Συστημάτων Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας για τους Αγρότες (ΑKIS) και της 

προώθησης της ανταλλαγής της γνώσης και της καινοτομίας. Εκπρόσωποι του ΕΑΔ θα ενημερώνουν τους 

συμμετέχοντες για το ρόλο του ΕΑΔ ενώ παράλληλα θα ενδυναμωθεί η δικτύωση δίνοντας τη δυνατότητα 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη νέων φορέων στο Δίκτυο. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει επιλεγεί η συμμετοχή του ΕΑΔ να διαμορφωθεί ο εξής:  

- Εκθεσιακός χώρος 4 τ.μ. (stand) πλησίον της αίθουσας του συνεδρίου και χώρος διαδικτυακού 

περιπτέρου με τοποθέτηση banner και ενημερωτικού υλικού. 

- Τοποθέτηση των λογοτύπων του ΠΑΑ και του ΕΑΔ στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και σε 

εναλλασσόμενη προβολή στην κεντρική οθόνη του Συνεδρίου κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 

- Προβολή  3 video του ΠΑΑ διάρκειας 3 λεπτών κατά τα διαλείμματα του Συνεδρίου.  

- Συμμετοχή με φυσική παρουσία στο stand του ΕΑΔ, ως 5 εκπροσώπων των ενταγμένων 

Επιχειρησιακών Ομάδων ΕΣΚ του Μ16-Συνεργασία του ΠΑΑ με σκοπό την περαιτέρω δικτύωση και 

τη διάδοση της καινοτομίας. 

Οι ενέργειες αυτές δύναται να καλυφθούν από την Προτεραιότητα 6 «Σχέδιο Επικοινωνίας και δράσεις 

πληροφόρησης και επικοινωνίας του ΕΑΔ , αλλά και διάδοση των δράσεων του ENRD και του Δικτύου EIP-

AGRI» του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ.  
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