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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΣ ΚΑΠ 
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
                   
                            Αθήνα,         12 / 10 / 2022   
                            Αρ. πρωτ.:   2592  
 

  

Ταχ. Δ/νση      : Λεωφ. Αθηνών 58 

Ταχ. Κωδ.   : 104 41, Αθήνα 
Πληροφορίες : Β. Χαλβαντζή 
Τηλ.            : 210 5275229 
e-mail              : vchalvantzi@mou.gr   
 

ΠΡΟΣ: ΔΕΘ - HELEXPO - AE 
              
                
               
ΚΟΙΝ:  Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης 

 
 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση του χώρου - κατασκευή περιπτέρου 

στην 29η έκθεση Agrotica 2022, στο πλαίσιο του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 
2014-2020» του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. 

 
Kωδικός ΟΠΣΑΑ: 00005226047 
 

 
Οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Κράτος, αποτελούν το πιο πρόσφορο μέσο 
προκειμένου το ευρύ κοινό, οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθούν 
για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες, τις παρεμβάσεις καθώς και τα αποτελέσματα υλοποίησης του ΠΑΑ και 
της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. 

 
Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας εντάσσεται και η συμμετοχή των Ειδικών 

Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών σε εκθέσεις εθνικής ή περιφερειακής 
εμβέλειας με σκοπό την προβολή-δημοσιότητα και αναγνωρισιμότητα του ΠΑΑ.  

 
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 118 και 

στο άρθρο 107 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. 
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Για το λόγο αυτό καλείται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΔΕΘ - HELEXPO - AE» να καταθέσει 
την προσφορά του έως την Παρασκευή 14.10.2022 και ώρα 13.00 π.μ. εγγράφως σε κλειστό φάκελο στην 
έδρα της υπηρεσίας (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας, Λ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα) για 
υπηρεσίες που αφορούν στην ενοικίαση του χώρου - κατασκευή του περιπτέρου (Περίπτερο 2 - stand 27) 
στο «Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο» της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 29ης 
Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων (29η AGROTICA) που θα  
πραγματοποιηθεί 20-23 Οκτωβρίου 2022.   

 
Ειδικότερα οι εργασίες αφορούν: 
- Την ενοικίαση του χώρου 
- Την κατασκευή και αποξήλωση περιπτέρου 89,95 τ.μ. 
- Την επίπλωση του χώρου 
- Τον εξοπλισμό του χώρου/ψηφιακές εκτυπώσεις, επιγραφές 
- Το φωτισμό/ Ηλεκτρολογικά /Laptop/ασύρματο μικρόφωνο  
- Την τεχνική υποστήριξη. 
 
Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδες ευρώ), μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
CPV: 79956000-0 (Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων) 
 
Η ενέργεια αυτή συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 

(ΣΑΕ 082/1, Κωδικός έργου 2017ΣΕ08210007). 
 

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

2. Πιστοποιητικό Δικαστικής φερεγγυότητας (δίνεται ηλεκτρονικά από το gov.gr). 
3. Φορολογική ενημερότητα γενικής χρήσης. 
4. Ασφαλιστική ενημερότητα γενικής χρήσης. 
5. Στοιχεία εκπροσώπησης (ΦΕΚ κτλ). 
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι: 
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a. Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του. 

b. 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 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ  

         ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
                                                  
 

                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ    
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