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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» στο πλαίσιο του μέτρου 

«Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών. 

 

Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “SANTO WINES” ως επικεφαλής της προσωρινής 

ένωσης παραγωγών ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “SANTO 

WINES”, ΚΤΗΜΑ Ι. &Μ. ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε., ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ & 

ΠΟΤΩΝ, ΕΡΜΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΓΟΣ, ANHYDROUS ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 

ΙΚΕ και ΣΙΓΑΛΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. 

 

Διακηρύσσει 

 

Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του προγράμματος με 

τίτλο: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των  507.573,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  (ήτοι 

συνολικό ποσό 629.390,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

και με κριτήριο κατακύρωσης την κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών 

 

Και καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την 

υλοποίηση του ανωτέρω έργου. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2022 

  

https://www.google.com/search?q=santo+wines&oq=santo&aqs=chrome.0.69i59j69i57j35i39j46i433i512j46i175i199i433i512j0i433i512j69i60j69i61.2030j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:terzidis@santowines.gr
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Εισαγωγή 

 

Η ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “SANTO WINES”, ΚΤΗΜΑ Ι. &Μ. 

ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε., ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ, ΕΡΜΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΓΟΣ, ANHYDROUS ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΙΚΕ και ΣΙΓΑΛΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. 

ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΝ: ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “SANTO WINES”, διενεργεί ανοιχτό 

διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου οργανισμού εκτέλεσης του Προγράμματος 

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» σύμφωνα υπ’ αρ. 

491/62337/27.3.2019 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671), του υπ’ αρ. 2016/1149 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 1) και του υπ’ αρ. 2016/1150 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο 

στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023» όπως ισχύει και 

την υπ’ αρ. πρωτ.: 1251/251444/12-10-2021 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τους όρους που αναφέρονται στο παρόν Τεύχος.  

Όλοι οι περιεχόμενοι στο παρόν Τεύχος, όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες. 

Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών (εφεξής 

αποκαλούμενης «Επιτροπή Διαγωνισμού» είναι αόριστες και ανεπίδεκτες αξιολόγησης ή περιέχουν όρους 

αντίθετους προς το Τεύχος ή και αιρέσεις, ή περιέχουν ελλειπή ή ανακριβή στοιχεία, χαρακτηρίζονται ως μη 

αποδεκτές και απορρίπτονται.  

Οι διαγωνιζόμενοι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα να αξιώσουν οποιαδήποπε αποζημίωση από τον 

Εργοδότη σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή απόρριψης της 

υποβληθείσας προσφοράς τους για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση, που το Πρόγραμμα δεν εγκριθεί 

τελικά από την Ε.Ε. 

 

1. Πλαίσιο αναφοράς υλοποίησης του Έργου 

 

Η υλοποίηση του Έργου του Εργοδότη θα πραγματοποιηθεί με βάση: 

 

 Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την 

κατάργηση των κανονισμών 922/72/ΕΟΚ, 234/79/ΕΟΚ, 1037/2001/ΕΚ και 1234/2007/ΕΚ του 

Συμβουλίου  

 Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη 

συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής 
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 Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 

 Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 

γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/87, (ΕΚ) 165/84, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 

814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου 

 Την ΚΥΑ αριθμ. 491/62337/27-3-2019 (ΦΕΚ 1549/Β/7-5-2019) Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του υπ’ 

αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 

20.12.2013, σ. 671), του υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 

190 της 15.7.2016, σ. 1) και του υπ’ αρ. 2016/1150 εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 

190 της 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες 

για την προγραμματική περίοδο 2019-2023» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ αρίθμ. 

782/181320/6-7-2020 (ΦΕΚ 2936/Β/17-7-2020) 

 Την υπ’ αρίθ. Πρωτ.: 1251/251444/12-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 

Τροφίμων, με την οποία εγκρίνεται η υπ’αρίθ. Πρωτ. 1251/251444/12-9-2021 αίτηση της:  ΕΝΩΣΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “SANTO WINES”, ΚΤΗΜΑ Ι. &Μ. 

ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε., ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ, ΕΡΜΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΓΟΣ, ANHYDROUS ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΙΚΕ και 

ΣΙΓΑΛΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΝ: ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

“SANTO WINES με θέμα «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ)». 

2. Σύστημα υποβολής προσφορών 

 

Η επιλογή του εκτελεστικού οργανισμού πραγματοποιείται με ανοιχτή διαδικασία με βάση το κριτήριο της 

πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία 

εκτιμάται βάσει των κριτηρίων α) τεχνικής ικανότητας εκτέλεσης της σύμβασης, β) ποιότητας 

προσφερόμενου έργου, και γ) οικονομικής προσφοράς που περιγράφονται στο άρθρο 10 της παρούσας 

διακήρυξης. 

 

3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

 

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του προγράμματος ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση 

Οίνων σε Τρίτες Χώρες. 

Η περιγραφή των δράσεων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος Τεύχους. 
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4. Προϋπολογισμός Δράσεων του Προγράμματος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 1251/251444/12-10-

2021 Απόφαση Έγκρισης είναι  574.733,10 € (ΦΠΑ: 137.935,94 €) και περιλαμβάνει σύνολο δράσεων  

461.430,00 €, διοικητικές δαπάνες  18.457,20 €, δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων    34.860,00 €,  

δαπάνες για την Μέτρηση των αποτελεσμάτων των Δράσεων    13.842,90 € και αμοιβή οργανισμού εκτέλεσης   

46.143,00 €. Οι διοικητικές δαπάνες, οι δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων και οι δαπάνες για τη 

μέτρηση των αποτελεσμάτων των Δράσεων δεν θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  Στα ανωτέρω ποσό δεν 

περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%,  ο οποίος καταβάλλεται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο επιπρόσθετα, σε 

όποιες περιπτώσεις απαιτείται. 

Ο προϋπολογισμός του ανοικτού διαγωνισμού είναι 507.573,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  (ήτοι 

συνολικό ποσό 629.390,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

Ο Εργοδότης δεν επιβαρύνεται με κανένα άλλο ποσό πέραν των ανωτέρω προβλεπομένων, ήτοι συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου και συνολικής αμοιβής του Αναδόχου, ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση 

προς τρίτους για οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, που θα προκύψει ή τυχόν απαιτηθεί από τον Ανάδοχο η τυχόν 

υπεργολάβους του, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου. 

Στο Παράρτημα Α περιλαμβάνεται η περιγραφή των δράσεων του Προγράμματος και ο αναλυτικός πίνακας 

κατανομής του συνολικού προϋπολογισμού ανά δράση και ανά χώρα, όπως αυτό έχει εγκριθεί από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

5. Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 19/5/2022 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 

4412/2016 (ΚΗΜΔΗΣ), όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Π.Δ.118/07 (Α 1́50), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3548/2007 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ  

491/62337/27-3-2019 (ΦΕΚ 1549/Β/7-5-2019) Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ αρίθμ. 782/181320/6-7-2020 

(ΦΕΚ 2936/Β/17-7-2020): 

Δημοσίευση πραγματοποιήθηκε σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας για τουλάχιστον 20 

ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου 

Τριπόλεως/Αθήνας. 

Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

Επιχείρησης, στη διεύθυνση (URL) :  https://santowines.gr/el/  

Επίσης, περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων (www.minagric.gr)  

6. Τεύχος Διακήρυξης - Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

https://santowines.gr/el/
http://www.minagric.gr/
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Το Τεύχος της παρούσας Διακήρυξης διατίθεται στους ενδιαφερομένους, από τα γραφεία της  Ένωσης 

Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων “Santo Wines”, Πύργος, Σαντορίνη 847 00, τηλ: 2286 028058, email:  

terzidis@santowines.gr και υπεύθυνο Επικοινωνίας την κ. ΑναστάσιοΤερζίδη (9.00 π.μ. - 15.00μ.μ.).   

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων “Santo 

Wines”, είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή είτε με ταχυμεταφορά έως την 09/06/2022 

και έως τη 13:00 μ.μ. Ο Εργοδότης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποστολή η οποία έχει πραγματοποιηθεί 

με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά και έχει φτάσει στον τόπο υποβολής μετά την παραπάνω ημερομηνία και 

ώρα. 

Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Οι υποβαλλόμενες προσφορές 

αριθμούνται κατά σειρά προσέλευσης των διαγωνιζομένων, μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και 

καταχωρούνται στο πρακτικό του Διαγωνισμού, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του κάθε διαγωνιζομένου και 

τα απαιτούμενα δικαολογητικά. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τρεις (3) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από 

την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

Σε κάθε υποβαλλόμενο φάκελο προσφοράς δίδεται ξεχωριστός αριθμός πρωτοκόλλου. Ισχύουσες είναι οι 

προσφορές, που θα παραληφθούν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. Εκπρόθεσμες 

προσφορές δεν παραλαμβάνονται, δεν αποσφραγίζονται και φυλάσσονται για μία εβδομάδα κατά τη 

διάρκεια της οποίας οι προσφέροντες έχου το δικαίωμα να τις παραλάβουν.  

Επισημαίνεται οτι μία Προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και αποκλείεται από την αξιολόγηση σε περίπτωση 

που κατά την κρίση της Επιτροπής: 

 Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους όρους, όπου αυτοί αναφέρονται στο παρόν Τεύχος. 

 Είναι αόριστη και δεν μπορεί να αξιολογηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή 

στοιχεία. 

 Από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/ και το 

προσφερόμενο τίμημα δεν αφορά το σύνολο του προβλεπόμενου από τη Διακήρυξη Έργου, σαφλως 

διακεκριμένο για κάθε έτος. 

 Η Οικονομική Προσφορά είναι υψηλότερη του προϋπολογισμού του παρόντος Τεύχους 

 Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς ορίζεται μικρότερος των τριών (3) μηνών από την επόμενη της 

ημερομηνίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

 

7. Δικαίωμα Συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 

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). Οι Ενώσεις μεταξύ τους δεν 

υποχρεούνται να συστήσουν  συγκεκριμένη νομική μορφή κατά το στάδιο της υποβολής της 

πρότασης, ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με το παρόν έργο κατακυρωθεί σε ένωση 

– κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων, ο Αναθέτων έχει την ευχέρεια, για την ικανοποιητική 

mailto:terzidis@santowines.gr
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εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση – κοινοπραξία να περιβληθεί ορισμένη νομική 

μορφή. 

Πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στην ΚΥΑ αριθ. 491/62337/27.03.2019  που αφορά 

τα συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ′ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της 

Επιτροπής και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150, όπως ισχύει. 

Νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να   ασκούν τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν 

έργο,  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Δεν βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων, η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εκτέλεση 

της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του Καν. 966/2012. 

Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε 

περισσότερες της μίας υποψηφιότητες, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των υποψηφιοτήτων 

στις οποίες συμμετέχει από το διαγωνισμό. Η ίδια απαγόρευση καταλαμβάνει και  τους 

υπεργολάβους, οι οποίοι δύναται να συνεργάζονται με έναν μόνο  υποψήφιο. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. 

 

8. Σύνταξη και Υποβολή Προσφορών  

1. Η προσφορά που υποβάλλεται πρέπει: 

- να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και 

στην Αγγλική και, αν αυτοί δε μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, θα αναφέρονται μόνον στην 

Αγγλική. 

- να είναι δακτυλογραφημένη και να μη φέρει παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, 

προσθήκες, κλπ). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία 

εκτυπωτικής μηχανής, η δε αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράφει τις 

διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της Προσφοράς. 

- Να υποβληθεί σε δύο (2) αντίτυπα που θα τοποθετηθούν μέσα στον ίδιο φάκελο Προσφοράς που 

δεν είναι δυνατό να αποσφραγιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη. 

- Σε ένα από τα αντίτυπα θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Κάθε σελίδα θα είναι μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων 

αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Το άλλο αντίγραφο θα φέρει την ένδειξη 

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελο προσφοράς. Ο ενιαίος αυτός φάκελος πρέπει να 

περιλαμβάνει τρεις (3) επί μέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους:  

Α) Υποφάκελος Α': «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  

Β) Υποφάκελος Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και  

Γ) Υποφάκελος Γ': «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

3. Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν: 

 

Επωνυμία, διεύθυνση και αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας του διαγωνιζομένου, καθώς επίσης και τις 

ενδείξεις: 

 



   
 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» 

 σελ. 8 

 

[8] 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Στοιχεία προσφέροντα οργανισμού 

Προσφέροντας οργανισμός είναι η «…………...» 

- Δ/νση: ………………….. 

- Τηλ ………………………………. 

 

Διακήρυξη: 1/2022 

 

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου οργανισμού εκτέλεσης του προγράμματος: 

 

ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “SANTO WINES”, ΚΤΗΜΑ Ι. &Μ. 

ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε., ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ, ΕΡΜΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΓΟΣ, Anhydrous Οινοποιητική Σαντορίνης ΙΚΕ και ΣΙΓΑΛΑΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΝ: ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “SANTO 

WINES”στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες». 

 

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών 09/06/2022 

 

Θα πρέπει να αναγράφεται στον φάκελο: 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 

9. Περιεχόμενο Προσφορών 

Ο ενιαίος φάκελος της κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής: 

α) Αίτηση Συμμετοχής του προσφέροντος στο Διαγωνισμό, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του, 

με την οποία ρητά παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει οποασδήποτε φύσεως ευθύνες ή να αξιώσει 

αποζημίωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του 

Διαγωνισμού ή απόρριψης της υποβληθείσας Προσφοράς για οποιονδήποτε λόγο. 

 

β) Τρεις ξεχωριστούς ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥΣ που θα περιλαμβάνουν: 

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α΄ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,: που περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β΄«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει αντίστοιχα την Τεχνική Προσφορά. 

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ΄ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει την Οικονομική Προσφορά. 

του προσφέροντος με βάση τα όσα περιγράφονται παρακάτω. Οι Υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις 

του κυρίως φακέλου και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ανάλογα με το περιεχόμενό τους. 

Η δομή και το περιεχόμενο του κάθε υποφακέλου περιγράφονται στις ενότητες που ακολουθούν.  
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9.1 Περιεχόμενα Υποφακέλου Α': ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο υποφάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ περιλαμβάνει τα απαιτούμενα και επί ποινή αποκλεισμού 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά εκπροσώπησης και συμμετοχής των φυσικών προσώπων, των νομικών 

προσώπων, των ενώσεων αυτών ή των κοινοπρακτούντων, τα οποία είναι: 

 

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εκπροσώπησης και συμμετοχής των φυσικών προσώπων, 

των νομικών προσώπων, των Ενώσεων αυτών ή των κοινοπρακτούντων είναι: 

1. Κριτήρια Αποκλεισμού 

Οι οργανισμοί εκτέλεσης υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής 

δικαιολογητικά: 

Α) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του διαγωνιζόμενου ή των μελών της 

 Κοινοπραξίας ή Ένωσης Προσώπων ή Πρακτικό των νόμιμων εκπροσώπων του Νομικού Προσώπου ότι 

 είναι γνώστες του περιεχομένου των συμβατικών τευχών του Διαγωνισμού, ότι το αποδέχονται 

 ανεπιφύλακτα και εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό 

Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 

 γνησίου υπογραφής και για τα νομικά πρόσωπα του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία να αναγράφονται 

 τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία 

 δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  που αφορούν τις παραπάνω δεσμεύσεις εντός προθεσμίας που τίθεται από την κοινοποίηση 

της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης.  

 Επίσης ως προς τις Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Προσώπων, πρέπει να υποβληθεί: Υπεύθυνη Δήλωση, 

 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, των μελών της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Προσώπων ότι 

 συμμετέχουν στον υπόψη Διαγωνισμό σε Κοινοπραξία ή σε Ένωση Προσώπων αντίστοιχα και ότι 

 ευθύνονται αλληλέγγυα και καθ’ ολοκληρία για όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη 

συμμετοχή  τους αυτή. 

Γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75). όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής και για. τα. νομικά πρόσωπα του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται 

τα. στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία 

δηλώνεται ότι. μέχρι και την ημέρα, υποβολής της προσφοράς τους δεν υπάρχει εις βάρος τους 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

 Δωροδοκία 

 Απάτη 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα, συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

 Παιδική εργασία, και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής και για. τα νομικά πρόσωπα του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα. 

στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία, συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται 

ότι. μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

 Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά, την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη.  
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 Δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελούν σε αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 

 Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής κατά τη συμμετοχή του σε άλλους διαγωνισμούς. 

 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ίδιου 

διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

 Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια. κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της. αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις. 

 

2. Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

1) Αποδεικτικό εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που αντιστοιχεί στη νομική μορφή και 

την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

3. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

1) Ισολογισμοί τριών (3) τελευταίων ετών για όσους έχουν νομική υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού, 

άλλως οικονομικά στοιχεία των τριών τελευταίων ετών (π.χ. φορολογικές δηλώσεις), συναρτήσει της 

ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα. 

2) Δήλωση κύκλου εργασιών τριών τελευταίων ετών και κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων 

που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του 

οργανισμού εκτέλεσης.  

3) Τυχόν πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων. 

 

4. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

α) Κατάλογος των εργασιών που εκτελέστηκαν ή παραδόθηκαν κατά την τελευταία τριετία 

(2018,2019,2020), συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης όλων των 

εργασιών.  

β) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην 

επιχείρηση του οργανισμού εκτέλεσης είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας 

των εργασιών ή των υπηρεσιών.  

γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οργανισμός εκτέλεσης για την 

εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του.  

δ) Βιογραφικά σημειώματα με αναφορά κυρίως στους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών 

προσόντων των στελεχών της επιχείρησης που θα αναλάβουν την εκτέλεση των δράσεων.  

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι δυνατό να ζητήσει από τους προσφέροντες να αποσαφηνίσουν οποιοδήποτε 

δικαιολογητικό από τα προσκομισθέντα οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην 

προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά  η προσφορά απορρίπτεται.  

Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε ξένη γλώσσα, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, 

από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. 
 

 

 



   
 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» 

 σελ. 11 

 

[11] 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση συμμετοχής σε ένωση ή κοινοπραξία, ο υποψήφιος πρέπει να αποδεικνύει ότι συμμετείχε σε 
έργα συναφή με τα ανωτέρω, μετέχοντας στο σύνολο των εργασιών – παραδοτέων (σχετικών με το 
αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου), που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωσή τους. 
Δεδομένου ότι, τα ανωτέρω στοιχεία θεωρούνται καίρια για την επιλογή των υποψηφίων, θα πρέπει αυτά 
να είναι όσον το δυνατόν πιο αναλυτικά, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα για το αντικείμενο και την κλίμακα των 
έργων καθώς και για την εν γένει εμπειρία του οικονομικού φορέα. 
 
Για την απόδειξη του ανωτέρω οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν μαζί με την προσφορά τους κατάλογο 

των εργασιών που εκτελέστηκαν ή παραδόθηκαν κατά την τριετία 2018, 2019, 2020 συνοδευόμενο από 

πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης όλων των εργασιών.  

 

Ο Κατάλογος Έργων δύναται ενδεικτικά να έχει την εξής μορφή: 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Π/Υ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 

% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

        

        

        

 
Στις περιπτώσεις Ενώσεων το παραπάνω κριτήριο ελέγχεται για τους συμμετέχοντες σ’ αυτές σωρευτικά. 

 

9.2 Περιεχόμενα Υποφακέλου Β': ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ο Υποφάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει την εξής ενότητα:  

I. Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου - Αναλυτική παρουσίαση των δράσεων / 

χρονοδιάγραμμα.  

 

Ι. Περιγραφή μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου  

 

Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του τρόπου παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών, όπως 

περιγράφονται στο Παράρτημα Α του παρόντος Τεύχους. Σύνδεση με την υπάρχουσα τεχνογνωσία και 

ειδικότερα εμπειρία του προσφέροντος και τα διαθέσιμα εργαλεία υποστήριξης. 

Επισημαίνεται  ότι σε περίπτωση υπεργολαβίας υπεύθυνος έναντι της παραμένει καθ’ ολοκληρία ο 

προσφέρων.  
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 Περιλαμβάνει αναλυτική και λεπτομερή περιγραφή των δράσεων και των προσφερόμενων υπηρεσιών με 

επιμέρους κοστολόγηση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να 

αναφερθούν στοιχεία όπως: 

 Eξειδίκευση των δράσεων με σαφή εντοπισμό των στόχων- ομάδων στόχων, 

 Αναλυτική περιγραφή των δράσεων και του τρόπου υλοποίησης τους, 

 Χρονοδιάγραμμα των παρεχομένων υπηρεσιών και του παραδοτέου Έργου. 

Οι εγκεκριμένες δράσεις του Προγράμματος παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α’. 

 

9.3 Περιεχόμενα Υποφακέλου Γ': ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Ο Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά, η οποία θα πρέπει να 

είναι υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του προσφέροντα και να περιλαμβάνει: 

α) το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), έναντι του οποίου προτίθεται ο 

προσφέρων να εκτελέσει το Έργο, σαφώς διακεκριμένο σε τρία επιμέρους ετήσια ποσά, τα οποία δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό του Προγράμματος 

β) τον αναλογούντα ΦΠΑ στο συνολικό ποσό της προσφοράς σε ΕΥΡΩ ξεχωριστά. 

γ) ανάλυση του κόστους των ενεργειών ανά χώρα, ανά έτος και ανά ενέργεια (τεμάχιο ή είδος ενέργειας). 

Οικονομικές Προσφορές που περιλαμβάνουν έκπτωση επί του προϋπολογισμού δεν γίνονται αποδεκτές. 

Οι προσφέροντες στην προσφορά τους αναλαμβάνουν το σύνολο των δαπανών, που υπεισέρχονται στην 

τεχνική λύση και μεθοδολογία υλοποίησης που προτείνουν για όλη τη διάρκεια του Έργου.  

 

10. Ισχύς Προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για ενενήντα (90) ημερολογιακές 

ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

2. Ανακοίνωση επιλογής οργανισμού/ ων εκτέλεσης του προγράμματος μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της 

ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον Υποψήφιο μόνο εφ’ όσον αυτός της αποδεχθεί. Σε περίπτωση 

άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στον πρώτο επιλαχόντα. 

 

11. Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “SANTO 

WINES”, Πύργος, Σαντορίνη, ΤΚ 847 00, την 09/06/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία 

παραλαβής προσφορών). Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, ήτοι 15/06/2022 και ώρα 

12.00 

 

Για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 

 

Στάδιο Α: Aποσφράγιση Υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

 

Οι Προσφορές αριθμούνται κατά σειρά κατάθεσής τους και στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι κυρίως 

φάκελοι. Εξετάζεται η πληρότητα των Υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και μονογράφονται από την 
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Επιτροπή. Οι Υποφάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφασίζει να κάνει δεκτούς τους διαγωνιζόμενους, για τους οποίους έχουν 

τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή Προσφοράς, ενώ στους υπόλοιπους επιστρέφονται 

κλειστοί οι Υποφάκελοι της Οικονομικής ή και της Τεχνικής Προσφοράς. Προς το σκοπό αυτό η Επιτροπή 

Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κάθε προσφέροντος θα συντάξει 

πίνακα με τους προκριθέντες διαγωνιζομένους. 

Τα τεχνικά κριτήρια, που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών και οι αντίστοιχοι 

συντελεστές βαρύτητας του κάθε ενός έχουν ως εξής: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(100) 

1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  

 Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που αντιστοιχούν στη νομική τους μορφή 

και την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

 

2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

 Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα 

αποδεικνύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Ισολογισμοί τριών (3) τελευταίων ετών για όσους έχουν νομική υποχρέωση 

σύνταξης ισολογισμού, άλλως οικονομικά στοιχεία των τριών τελευταίων 

ετών (π.χ. φορολογικές δηλώσεις), συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας 

του οικονομικού φορέα 

β) Δήλωση κύκλου εργασιών τριών τελευταίων ετών και κύκλου εργασιών 

στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης 

συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οργανισμού εκτέλεσης. 

γ) Βεβαιώσεις τραπεζικών ιδρυμάτων που αποδεικνύουν την πιστοληπτική 

ικανότητα του οργανισμού εκτέλεσης στην περίπτωση που για την υλοποίηση 

του έργου θα απευθυνθεί σε τραπεζικά ιδρύματα. 

δ) Τυχόν πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων. 

40 

3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα: 

α) Κατάλογος των εργασιών που εκτελέστηκαν ή παραδόθηκαν κατά την 

τελευταία πενταετία συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και 

ολοκλήρωσης όλων των εργασιών. 

β) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας των εργασιών ή των υπηρεσιών. 

60 
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γ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο 

οργανισμός εκτέλεσης για την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων 

μελέτης και έρευνας της επιχείρησης του. 

δ) Βιογραφικά σημειώματα με αναφορά κυρίως στους τίτλους σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων των στελεχών της επιχείρησης που θα 

αναλάβουν την εκτέλεση των δράσεων. 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  100 

 

Για κάθε επιμέρους κριτήριο η προσφορά βαθμολογείται από 0 έως 100, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 

0 Απαράδεκτη ή ακατάλληλη 

10-40 Ελλιπής ή μη επαρκώς αιτιολογημένη 

50-80 Ικανοποιητική 

90 Πολύ καλή 

100 Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και επιπλέον παρέχει πρόσθετες χρήσιμες δυνατότητες 

 

Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων της εκτέλεσης του έργου υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

 

σ1 Χ Κ1 + σ2 Χ Κ2 

 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 50 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. Συνεπώς, για τη 

μετάβαση στο 2ο ΣΤΑΔΙΟ απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 50 βαθμών από τους υποψηφίους 

Αναδόχους.  

Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν επιτυγχάνει τη βάση, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται. 

 

Στάδιο Β: Αποσφράγιση Υποφακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Στην συνέχεια προχωρεί η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων που έγιναν αποδεκτοί 

μετά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής. 

Κατά την αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία 

κατά φύλλο. 

Στη συνέχεια εξετάζονται οι φάκελοι των τεχνικών προδιαγραφών ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους 

και τις απαιτήσεις της προκήρυξης και τους βαθμολογεί σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που 

αναφέρονται στο άρθρο 13, Σύστημα Αξιολόγησης Προσφορών. 

 

Στάδιο Γ: Αποσφράγιση Υποφακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Στο τελευταίο στάδιο, αποσφραγίζονται οι Υποφάκελοι των Οικονομικών Προσφορών και εξετάζεται η 

πληρότητα έκαστου. 
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Μετά την αποσφράγιση της Οικονομικής προσφοράς μονογράφονται όλα τα φύλλα της προσφοράς. Οι 

φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δε κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών 

και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού. 

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, συντάσσεται ο Τελικός Πίνακας Κατάταξης των 

διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος Ανάδοχος 

του διαγωνισμού. 

 

 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους μετά από μέριμνα της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει και το ανάλογο Πρακτικό. 

Σε περίπτωση συνυποβολής, με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα».  

Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 

προσφοράς. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον στην προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.     

 

Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές: 

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσότερων 

προσφερόντων. Στην περίπτωση αυτή η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία 

τεχνικής προσφοράς. Εάν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, 

επιλέγεται ο ανάδοχος με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνουν και παρουσία 

αυτών των οικονομικών φορέων. 

 

 

12. Ενστάσεις- Διοικητικές Προσφυγές. 

 

Επιτρέπεται η άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίου 

αναδόχου σε αυτόν και της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση. 

 

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο 

του Εργοδότη, ως εξής: 

 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 

 

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και 

οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
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Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία υποβάλει εισήγηση προς το Δ.Σ. του Εργοδότη, 

το οποίο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια 

του διαγωνισμού. 

 

β) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα 

τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή 

παραλείψεως του Εργοδότη. 

 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, 

σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία υποβάλλει 

εισήγηση στο Δ.Σ. του Εργοδότη και το Δ.Σ. εκδίδει τη σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της ένστασης. 

 

γ) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε 

γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. 

 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της 

στον προσωρινό ανάδοχο ή στον/ους υποψήφιο/ους κατά του/ων οποίου/ων στρέφεται/ονται. Η ένσταση 

εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων η οποία υποβάλλει εισήγηση στο Δ.Σ. του Εργοδότη και το Δ.Σ. –

κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ενστάσεων- εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. επί της ένστασης και το πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων κοινοποιούνται 

στους ενιστάμενους μέσω τηλεομοιοτυπίας ή email, προκειμένου να λάβουν γνώση του περιεχομένου τους. 

 

Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδίως από 

την ΚΥΑ με αριθ. 419/18559 (ΦΕΚ 855/16.03.2017 τ. Β’). 

 

13. Σύστημα Αξιολόγησης Προσφορών / κριτήριο ανάθεσης  

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων α) τεχνικής ικανότητας εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ποιότητας προσφερόμενου έργου, και γ) οικονομικής προσφοράς που περιγράφονται στο άρθρο 10 της 

παρούσας διακήρυξης. 
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Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βασικό κριτήριο επιλογής την ποιότητα του προσφερόμενο έργου 

στην υλοποίηση δράσεων στους αναφερόμενους  κανονισμούς και την αναλυτική παρουσίαση του πλάνου 

δράσης.  

Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει με βάση την τελική βαθμολόγηση εκάστης που θα προκύψει από την 

εφαρμογή του τύπου: 

 

{ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (Α) x 70%} + {ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Β) x 30% } 

 

Το (Β) υπολογίζεται από το κλάσμα Pmax /Pi, όπου Pmax είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του 

Προγράμματος όπως έχει εγκριθεί, και Pi είναι η συνολική προσφορά του διαγωνιζομένου υπ’ αριθ. (i). 

 

Κριτήρια ανάθεσης: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (*) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
(καλύτερη αναλογία τιμής/ποιότητας) 

Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  ΕΡΓΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(Α) 

ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 30 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ       ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 
- Ανάπτυξη στρατηγικής  και επιχειρηματικού σχεδιασμού για την 
υλοποίηση έργου 
- Μεθοδολογική προσέγγιση – Μελέτη 
-Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου 
-Σαφήνεια εργασιών 
-Μεθοδολογία   και  εργαλεία   υλοποίησης   του έργου ώστε να 
διασφαλίζεται  η ποιότητα  και η πληρότητα του. 

 
 
 
 
 
 

40 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 30 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  (%) ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής προσφοράς: 

 

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών και οι αντίστοιχοι 

συντελεστές βαρύτητας του κάθε ενός, έχουν ως εξής: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Αξιολόγησης προσφερόντων και τεχνικής προσφοράς 

Βαθμολογία 

(Α) 

Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (70%)  

Α.1 Αντίληψη Του Έργου 30 

Α.2 Περιγραφή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Έργου 

 Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού για την υλοποίηση 

έργου 

 Μεθοδολογική προσέγγιση – μελέτη η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την 

 Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου 

 Σαφήνεια εργασιών 

 Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου ώστε να 

διασφαλίζεται η ποιότητα και η πληρότητα του. 

40 

Α.3 Αναλυτική Παρουσίαση των Δράσεων/Χρονοδιάγραμμα 30 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (30%)  

Β.1 Αναλυτική Παρουσίαση Προϋπολογισμού Δράσεων Προτεινόμενη (%) Αμοιβή 

Οργανισμού Εκτέλεσης Συνολικό Ποσό. 
 

 

Για κάθε επιμέρους τεχνικό κριτήριο, η προσφορά βαθμολογείται από 0 έως 10 όπως περιγράφεται 

παρακάτω:  

0 Απαράδεκτη ή ακατάλληλη 

1-4 Ελλιπής ή μη επαρκώς αιτιολογημένη 

5-8 Ικανοποιητική 

9 Πολύ καλή 

10 Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις  

 

A1 Κριτήρια Αξιολόγησης Αντίληψης Έργου 

H αξιολόγηση της αντίληψης έργου θα στηριχτεί μόνο και αποκλειστικά στα παρακάτω κριτήρια και τους 

αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Αξιολόγηση Αντίληψης Έργου 

Συντελεστής 

Βαρύτητας 

1. Εξειδικευση δράσεων με σαφή εντοπισμό στόχων, σκοπών, ομάδας – στόχου και 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων 
35 

2. Αναλυτική περιγραφή δράσεων  35 

3. Εφικτότητα, ρεαλισμός και αποτελεσματικότητα της μεθόδου επικοινωνίας και 

διαχείρισης κινδύνων 
30 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Για κάθε επιμέρους τεχνικό κριτήριο, η προσφορά βαθμολογείται από 0 έως 10 όπως περιγράφεται 

παρακάτω:  

0 Απαράδεκτη ή ακατάλληλη 
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1-4 Ελλιπής ή μη επαρκώς αιτιολογημένη 

5-8 Ικανοποιητική 

9 Πολύ καλή 

10 Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις 

 

A2. Κριτήρια Αξιολόγησης Μεθοδολογίας Υλοποίησης Έργου 

 

H αξιολόγηση της Μεθοδολογίας Υλοποίησης Έργου θα στηριχτεί μόνο και αποκλειστικά στα παρακάτω 

κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Αξιολόγησης Μεθοδολογίας Υλοποίησης Έργου 

Συντελεστής 

Βαρύτητας 

1. Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού για την υλοποίηση 

έργου 
35 

2. Μεθοδολογική προσέγγιση – μελέτη η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την  

 Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου 20 

 Σαφήνεια εργασιών 20 

 Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου ώστε να διασφαλίζεται 

η ποιότητα και η πληρότητα του. 
25 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Για κάθε επιμέρους τεχνικό κριτήριο, η προσφορά βαθμολογείται από 0 έως 10 όπως περιγράφεται 

παρακάτω: 

  

0 Απαράδεκτη ή ακατάλληλη 

1-4 Ελλιπής ή μη επαρκώς αιτιολογημένη 

5-8 Ικανοποιητική 

9 Πολύ καλή 

10 Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις 

 

Έγκριση Αποτελέσματος  Διαγωνισμού 

 

Μετά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το αποτέλεσμα αυτού, το πρακτικό του διαγωνισμού 

διαβιβάζεται στο Δ.Σ. του εργοδότη, προς επικύρωση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο 

Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε περισσότερους από έναν προσφέροντες τμήματα του έργου 

σύμφωνα με την βαθμολογία των προσφορών κάθε προσφέροντος.   

 

14.Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ειδοποιείται εγγράφως ο προσφέροντας, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
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κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 80 «Αποδεικτικά μέσα» του ν. 4412/2016, 

ήτοι: 

1. Βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, 

όπως αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα 

άρθρα 75 και 76. Όσον αφορά το άρθρο 78, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται σε 

οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο προκειμένου να αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν τους 

αναγκαίους πόρους στη διάθεσή τους. 

Ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 73: 

α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως 

του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 

του άρθρου 73, 

β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,  

γ) για την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι 

πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 2 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο 

ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις 

περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75, πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α, με το οποίο να 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα και στα άρθρα 76 και 77, κατά περίπτωση. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή 

κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

3.  Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα μπορεί, κατά κανόνα, να 

αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την 

οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. 
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4. Η τεχνική ικανότητα των οικονομικών φορέων μπορεί να αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους 

από τους τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α, 

ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των αγαθών ή των 

υπηρεσιών 

5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 19. 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 

του άρθρου 73 και την περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως 3 μήνες 

πριν από την υποβολή τους. 

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, 

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας 

εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 3 μήνες πριν από την υποβολή τους και 

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

των δικαιολογητικών. 

 

15. Υπογραφή Σύμβασης 

Για την υλοποίηση του έργου υπογράφεται σχετική Σύμβαση που συνάπτεται με βάση την εγκριτική 

απόφαση του Εργοδότη, το τεύχος της Διακήρυξης και την Προσφορά του Αναδόχου. Η υπογραφή της 

Σύμβασης θα γίνει από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της διοίκησης του Εργοδότη και από τον Ανάδοχο ή το 

νόμιμο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της εντός είκοσι (20) ημερών 

από την ανακοίνωση της κατακύρωσης σε αυτόν του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθ. 491/62337/27-3-

2019/ΚΥΑ (Β’ 1549) όπως ισχύει. 

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης. 

Αν ο Ανάδοχος δε προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει της απαιτούμενες 

εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Εργοδότη και καταπίπτει υπέρ του Εργοδότη η εγγύηση συμμετοχής του Αναδόχου, ως 

ποινική ρήτρα και αναπόδεικτη αποζημίωση. 

Σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του Αναδόχου για της παραπάνω λόγους, ο Εργοδότης μπορεί να 

αποφασίσει αντί της επανάληψης του Διαγωνισμού την επιλογή ως Αναδόχου του υποψήφιου που είχε 



   
 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» 

 σελ. 22 

 

[22] 

 

συγκεντρώσει τη δεύτερη υψηλότερη συνολική βαθμολογία και σε περίπτωση άρνησης αυτού την διεξαγωγή 

διαπραγμάτευσης με της επικρατέστερους υποψηφίους. 

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης του, την ακριβή της 

διεύθυνση και ορίζει αντίκλητο, κάτοικο της έδρας του Εργοδότη, ο οποίος καταθέτει δήλωση αποδοχής του 

διορισμού του. Αν ο Ανάδοχος του Έργου είναι Κοινοπραξία ή Ένωση Προσώπων, κατατίθεται από τα μέλη 

της το σχετικό έγγραφο διορισμού κοινού εκπροσώπου της απέναντι στον Εργοδότη για όλα τα θέματα που 

αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης. 

16. Παρακολούθηση – Παραλαβή του Έργου 

Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού, ασκούνται από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής που ορίζεται από τον Εργοδότη. Στα καθήκοντα της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και 

ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. Η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής θα παραλαμβάνει τμηματικά και στο σύνολο το έργο, συντάσσοντας 

σχετικά πρακτικά, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της Σύμβασης, τα οποία θα υποβάλει προς 

έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργοδότη. 

 

17. Πληρωμές 

 

Oι πληρωμές του αναδόχου θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ.491/62337/27.3.2019 

(Β’1549) όπως αυτή ισχύει. 

18. Τροποποιήσεις - αλλαγές 

Τροποποιήσεις του Προγράμματος μπορούν να γίνουν σύμφωνα με το  άρθρο 23 της με αρ. 491/62337/2019 

(1549/Β/07.05.2019) όπως αυτή ισχύει.  

 

19. Εμπιστευτικότητα 

 

α) Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση της ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να τηρήσει εχεμύθεια και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους ή χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του 

Εργοδότη οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων του. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι, ο Εργοδότης κατόπιν 

αιτιολογημένης απόφασης καταγγέλλει τη Σύμβαση και εκπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές. 

β) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα της 

επεξεργασίας των δεδομένων και των πληροφοριών που λαμβάνει από τη συνεργασία του με το άλλο μέρος 

και να λαμβάνει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από 

τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη 

μορφή επεξεργασίας κατά νόμο, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) με αριθ. 

679/2016. 
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γ) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να υπογράψει με τον Εργοδότη συμφωνητικό εκτελούντος την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων. 

δ) Εάν ένα μέρος δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ για οποιονδήποτε 

λόγο ή εάν καταγραφεί περίπτωση καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης 

ή πρόσβασης σε σχέση με τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες, υποχρεούται να 

ενημερώσει, αμέσως, το αντισυμβαλλόμενο μέρος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για το ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών για την 

διετία 2022-2023 (ήτοι για δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης), συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης μέχρι του ποσού των 507.573,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  (ήτοι συνολικό ποσό 

629.390,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

για το σύνολο των υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα απαιτείται η υλοποίηση δράσεων προώθησης και ανάδειξης των οίνων με Προστατευόμενη 

Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ που παράγουν οι Προτείνουσες Οργανώσεις προς τις Τρίτες 

Χώρες: ΗΠΑ. 

 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι: 

 

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της εξαιρετικής ποιότητας των προωθούμενων οίνων 

ΠΟΠ μέσα από τα εμπορικά σήματα των οινοποιείων ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “SANTO WINES”, ΚΤΗΜΑ Ι. &Μ. ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε., ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ, ΕΡΜΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΓΟΣ, ANHYDROUS ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΙΚΕ και ΣΙΓΑΛΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΝ: ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “SANTO WINES” με την παράλληλη ενημέρωση του κοινού για την ποιότητα και αυστηρές 

προδιαγραφές ασφαλείας που εγγυώνται τα προϊόντα ΠΟΠ. 

Το έργο λαμβάνει υπ’όψιν τις υφιστάμενες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση του 

κοινοτικού συστήματος προστασίας της ονομασίας προϊόντων. 

 

Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι του προγράμματος είναι: 

 

 Θετική επίπτωση 30% (με τιμή βάσης το 2020) στις ετήσιες εξαγωγές προς την αγορά-στόχο του 

Ηνωμένου Βασιλείου έως το τέλος του 2ου έτους του έργου. 

 

Στόχος Τιμή βάσης 2020 Τιμή στόχος (Αύγουστος 

2023) 

Θετική επίπτωση 30% στις ετήσιες εξαγωγές 

της Ελλάδας προς Ηνωμένο Βασίλειο (σε 

όγκο) 

10.812 φιάλες 14.056 φιάλες 

Θετική επίπτωση 30% στις ετήσιες εξαγωγές 

της Ελλάδας προς Ηνωμένο Βασίλειο (σε 

αξία) 

137.824,64 € 179.172,03 € 

 

 



   
 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» 

 σελ. 25 

 

[25] 

 

Οι ομάδες στόχοι στις οποίες επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του σχεδίου και οι οποίες είναι οι αποδέκτες 

των ενεργειών και δράσεων της πρότασης μπορούν να ομαδοποιηθούν και να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα 

με διάφορα κριτήρια. Στο παρόν σχέδιο απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της λιανικής πώλησης των οίνων 

της Σαντορίνης, μέσω ενεργειών – δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση. 

 

i. Ως προς την γεωγραφική θέση, η δράση στοχεύει σε ομάδα αγορών με μεγάλη γεωγραφική κάλυψη 

και υψηλό αγοραστικό δυναμικό, με δεκτικότητα σε υιοθέτηση ποιοτικών προϊόντων και ιδιαίτερη 

εκτίμηση σε πρότυπες μεθόδους παραγωγής. Η εν λόγω αγορά επιλέχτηκε με βάση την υψηλή 

εμπορικά ελκυστικότητά τους και τις ιδιαίτερες προοπτικές διείσδυσης – ανάπτυξης του ελληνικού – 

κοινοτικού  οίνου σε αυτές. 

ii. Ως προς το προφίλ των τελικών καταναλωτών, το πρόγραμμα αναμένεται να επηρεάσει αξιόλογο 

εύρος αγοραστών / καταναλωτών (διευρυμένων δημογραφικών, ψυχογραφικών χαρακτηριστικών 

και κριτήριων συμπεριφοράς), αφενός, λόγω της υψηλής διεθνούς αποδοχής των ποιοτικών οίνων, 

αφετέρου έχοντας σχεδιαστεί δραστηριότητες τόσο παραδοσιακών όσο και σύγχρονων μεθόδων 

ενημέρωσης – προώθησης, που προσεγγίζουν μεγάλο εύρος καταναλωτών. Συνεπώς, το πρόγραμμα 

απευθύνεται εξίσου σε ενήλικους άνδρες και γυναίκες, από την αρχή της ώριμης αγοραστικής τους 

συμπεριφοράς έως και μετά τα 60 έτη, κάθε οικογενειακής και επαρκούς οικονομικής κατάστασης, 

που ενδιαφέρονται για νέα, ποιοτικά, ασφαλή προϊόντα. Επιδιώκεται να επηρεαστούν και όχι τόσο 

ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές, που θα αναγνωρίσουν, μέσω του προγράμματος, την αξία των 

ποιοτικών ΠΟΠ οίνων Σαντορίνη ως προϊόντα των συστημάτων ποιότητας της Ε.Ε. Βέβαια, θα δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση σε Οινόφιλους καταναλωτές που δρουν ως διαμορφωτές τάσεων στον περίγυρό 

τους αναφορικά με την κατανάλωση κρασιού, ήτοι:  

I. «Ritual oriented wine drinkers», όσους δηλαδή γοητεύονται από την οινική ιεροτελεστία και 

δοκιμάζουν νέα κρασιά σε γευσιγνωσίες, εκθέσεις και φεστιβάλ, παρακολουθούν σχετικά 

σεμινάρια ή εκδηλώσεις και ενημερώνονται από έντυπα και το διαδίκτυο 

II. «Premium Wine Drinkers», δηλαδή τους καταναλωτές ανώτερης οικονομικής τάξης με βαθιά 

γνώση για το κρασί, οι οποίοι συχνά είναι και συλλέκτες κρασιών και οι οποίοι αναζητούν σπάνια 

αξιόλογα κρασιά πέραν των συνηθισμένων. 

Ειδικά ως προς το ηλικιακό προφίλ των καταναλωτών επισημαίνονται τα εξής:  

o Νέοι 25-35 ετών: Στη σύγχρονη κοινωνία, ιδιαίτερα στις αγορές στόχους του προγράμματος, η 

συγκεκριμένη κατηγορία του καταναλωτικού κοινού, αποτελείται από άγαμους, φοιτητές και 

νεαρά ζευγάρια. Το συγκεκριμένο κοινό αποτελεί στόχο, καθώς είναι περισσότερο ενημερωμένο 

και ευαισθητοποιημένο απέναντι σε νέα προϊόντα και αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνει. Στόχος είναι η διαμόρφωση των καταναλωτικών 

συνηθειών και η ένταξή του ποιοτικού οίνου του στις καθημερινές διατροφικές συνήθειες. 

o Ενήλικες 35-50 ετών: Η πλειονότητα αυτών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι έγγαμα 

ζευγάρια, με παιδιά. Η ανάπτυξη του προγράμματος αυτού κατά κύριο λόγο σε χώρες με υψηλό 

κατά κεφαλήν εισόδημα, βιοτικό επίπεδο και μόρφωση, οι αρχές της υγιεινής διατροφής 

αποτελούν κύριο μέλημα και επιβάλλουν την κατανάλωση ποιοτικών προϊόντων. Οι ενέργειες 

του προγράμματος θα βοηθήσουν ώστε να τεκμηριωθεί ο ποιοτικός χαρακτήρας του οίνου που 
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καλλιεργείται και διακινείται κάτω από αυστηρές κοινοτικές προδιαγραφές (ΠΟΠ), ενισχύοντας 

με αυτόν τον τρόπο θέση του προϊόντος στην αντίληψη της συγκεκριμένης ομάδας. 

o Ηλικίες άνω των 50 ετών: Η συγκεκριμένη ομάδα - στόχος αποτελεί ένα εξειδικευμένο κοινό με 

διαφορετικές αντιλήψεις και ανάγκες με σαφή προσανατολισμό περισσότερο στην ποιότητα και 

λιγότερο στην ποσότητα. Μέσω του προωθητικού υλικού, των οινογευσιών και των ενεργειών 

δημοσίων σχέσεων θα γίνουν αντιληπτά και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, τα οφέλη που 

προκύπτουν αφενός από την λογική κατανάλωση ποιοτικών κρασιών, λόγω των εγγενών 

χαρακτηριστικών τους και αφετέρου την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνει το καταναλωτικό 

κοινό σε προϊόντα που παράγονται κάτω από αυστηρές κοινοτικές προδιαγραφές (ΠΟΠ). 

III. Ως προς το στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσωπα και 

επιχειρήσεις όλης της αλυσίδας διανομής/ κατανάλωσης των κρασιών, δηλ. εισαγωγείς – 

διανομείς – χονδρέμπορους – λιανέμπορους (εστιατόρια, ταβέρνες, Wine bars και ξενοδοχεία 

στα οποία προσφέρονται οίνοι ποιότητας, λιανοπωλητές οίνων ποιότητας κλπ.) – 

επισιτιστικές επιχειρήσεις (εστιατόρια κλπ.). Με στοχευμένες δραστηριότητες προώθησης ανά 

τομέα, θα προβληθούν λεπτομερώς τα προϊόντα και συστήματα ποιότητας του προγράμματος, με 

κύρια επιδίωξη την ενίσχυση της εικόνας των ελληνικής/ευρωπαϊκής προέλευσης προϊόντων, τη 

διαμόρφωση θετικής στάσης που θα καταστήσει τις ομάδες αυτές πομπούς των μηνυμάτων του 

προγράμματος, την ανάπτυξη ισχυρών εμπορικών σχέσεων και την σταδιακή αύξηση του μεριδίου 

αγοράς αλλά και της κατανάλωσης. 

IV. Τέλος, εκτός των ομάδων που διαμορφώνουν άμεσα την ζήτηση, το πρόγραμμα θα απευθύνεται 

και σε ομάδες επαγγελματιών που ενημερώνουν /επηρεάζουν και διαμορφώνουν την κοινή 

γνώμη, δηλ. δημοσιογράφους, συντάκτες ιστολογίου (bloggers), αρθρογράφους και συγγραφείς 

εξειδικευμένου θεματολογίου οίνου και ειδών διατροφής και lifestyle κλπ. καθώς και σομμελιέ, 

ενώσεις και σχολές σομμελιέ, σχολές γευσιγνωσίας κλπ. Οι εν λόγω ομάδες διαμόρφωσης 

κοινής γνώμης, προσεγγίζονται ώστε να αποτελέσουν ακολούθως φορείς έμμεσης πληροφόρησης 

του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού, για τα ιδιαίτερα γευστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

συγκεκριμένων Κοινοτικών οίνων, πολλαπλασιάζοντας την ένταση, το εύρος και τη διάρκεια της 

προωθητικής καμπάνιας. 

 

Αγορά-στόχος  

Η αγορά-στόχος του προγράμματος είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :  

79340000-9 - Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 

79341100-7 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 

79341200-8 - Υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων 

79341400-0 - Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 

79342200-5 - Υπηρεσίες προώθησης 

79410000-1- Υπηρεσίες παροχής συμβούλων και συμβούλων σε θέματα διαχείρισης 
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Συγκεκριμένα, οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι κάτωθι:  

Ενέργειες – Περιγραφή και αιτιολόγηση του προτεινόμενου προϋπολογισμού κάθε δράσης  

Οι ενέργειες που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι κάτωθι: 

 

 
  

ΔΡΑΣΗ 1

1.1 Έντυπες Καταχωρήσεις

1.2 Προβολή και προώθηση στα soc ial  media

1.3 Podcasts

ΔΡΑΣΗ 2

2.1 Μεταφορά οίνου και υλικών

2.2 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε ΗΒ

2.2 .1 Master-c lass/Walk-around tasting ΗΒ

a The Santorini Showcase London

b The Santorini Showcase Edinburgh 

c The Santorini Showcase (Consumer) Edinburgh

2.2 .2 Winemakers Dinners/Round tables

a Round Table για 6 κορυφαίους επαγγελματίες οίνου

b Γεύμα με Sommeliers: The Santorini Sommelier Lunch 

2.2 .3 Tastings

a Συμμετοχή στο SITT (Specialist Importers Trade Tasting)

b Συμμετοχή στο Oxford Wine Festival 

c Συμμετοχή στο Decanter Fine Wine Encounter 

2.2 .4 Προώθηση σε σημεία πώλησης 

2.2 .5 Αποστολή δειγμάτων σε διαμορφωτές γνώμης

2.2 .6 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

2.3 Εκπαιδευτικά Ταξίδια σε τόπο παραγωγής

ΔΡΑΣΗ 3

3.1.1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο έργου

3.1.2 Οπτικοακουστικό υλικο (βίντεο & φωτογραφίες)

3.1.3 Προωθητικό υλικό

αα Δράση ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2



   
 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» 

 σελ. 28 

 

[28] 

 

 

Δράση 1: Δημόσιες σχέσεις και προωθητικές ή διαφημιστικές δραστηριότητες στα μέσα ενημέρωσης 

 

1.1 Διαφήμιση στο γενικό και εξειδικευμένο τύπο 

 

Περιγραφή: 

 

Έντυπες καταχωρήσεις σε οινικές εκδόσεις. Κατά το πρώτο και δεύτερο έτος θα γίνουν οι ακόλουθες 

καταχωρήσεις: 

  

ΕΤΟΣ 1ο 

DECANTER 1 ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

DRINKS BUSINESS 1 ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

HARPERS WINE&SPIRITS 

1 ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ                     

1 ΔΙΣΕΛΙΔΟ ADVERTORIAL                

2 ONLINE ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

THE WINE MERCHANT 1 ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

www.thebuyer.net 

1 BANNER                                        

1 NEWSLETTER.                                 

2 ONLINE ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

THE WORLD OF FINE WINE 1 ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 

 

ΕΤΟΣ 2ο 

DECANTER 
1 ΔΙΣΕΛΙΔΟ ADVERTORIAL                       

3 ONLINE ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

DRINKS BUSINESS 

1 ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ                                

1 ΔΙΣΕΛΙΔΟ ADVERTORIAL            

2 ONLINE ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

HARPERS WINE&SPIRITS 1 ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ   

THE WINE MERCHANT 1 ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ   

THE WORLD OF FINE WINE 1 ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ 

 

Ειδικότερα κατά το δεύτερο έτος θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε high-end οινικές εκδόσεις όπως το 

Decanter και το The World of Fine Wine. 

 

Οι διαδικτυακές δημοσιεύσεις αφορούν διάφορες καταχωρήσεις όπως banners, δημοσιεύσεις στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό να ενισχύσουν και προσελκύσουν περισσότερους αναγνώστες στις 

παραπάνω καταχωρήσεις.  

 

Ομάδα στόχος: 

http://www.thebuyer.net/
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 Τα πιο καταξιωμένα οινικά περιοδικά του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και γενικότερα της παγκόσμιας 

οινικής αγοράς. Μέσω των περιοδικών αυτών προσεγγίζουμε και τις ομάδες στόχους των 

επαγγελματιών που μας ενδιαφέρουν (Επαγγελματίες της οινικής αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, 

εισαγωγείς, διανομείς, beverage directors, retail buyers, οινοχόοι, influencers, δημοσιογράφοι)  

 Independent retailers σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο 

 Οινόφιλοι καταναλωτές  

 

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: 

 

 Αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της αντιλαμβανόμενης αξίας των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη μέσω 

δημοσιεύσεων για τους οίνους ΠΟΠ Σαντορίνη. 

 

Ανάλυση κόστους Δράσης 1.1: 

 

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 1ο 

Έτος 

Ποσότητ

α 

Τιμή Μονάδας Σύνολο 2ο 

Έτος 

1.1 Διαφήμιση στο γενικό και εξειδικευμένο τύπο 

DECANTER  

(Καταχώρηση) 

1 5.000,00 € 5.000,00 € 1 11.000,00 € 11.000,00 € 

DRINKS 

BUSINESS 

(Καταχώρηση) 

1 5.000,00 € 5.000,00 € 1 13.000,00 € 13.000,00 € 

HARPERS 

WINE&SPIRITS 

(Καταχώρηση) 

1 9.000,00 € 9.000,00 € 1 4000 € 4000 € 

THE WINE 

MERCHANT 

(Καταχώρηση) 

1 1.000,00 € 1.000,00 € 1 1.200,00 € 1.200,00 € 

www.thebuyer.n

et (Καταχώρηση) 

1 3.000,00 € 3.000,00 € 1 0 € 0 € 

THE WORLD OF 

FINE WINE  

(Καταχώρηση) 

1 5.000,00 € 5.000,00 € 1 15.000,00 € 15.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.1 28.000,00 €  44.200,00 € 

 

Προϋπολογισμός Δράσης 1.1 ανά χώρα: 

 

ΔΡΑΣΗ 1.1 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 28.000,00 € 44.200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 28.000,00 € 44.200,00 € 

 

http://www.thebuyer.net/
http://www.thebuyer.net/
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1.2 Προβολή και προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

Περιγραφή: 

 

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει: 

 

Α. Διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 

Θα γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες: 

 

 Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες προώθησης 

και προβολής των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη αλλά και των δράσεων του προγράμματος σε κάθε αγορά 

στόχο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν ξεχωριστοί λογαριασμοί 

στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για κάθε αγορά-στόχο (ενδεικτικά Wines of Santorini UK/Wines of 

Santorini CAN). Με τον τρόπο αυτό θα γίνει καλύτερη στόχευση σε κάθε αγορά-στόχο. Η κάθε σελίδα 

θα προσελκύσει κοινό από κάθε αγορά και θα εστιάζει στην προβολή και στην προώθηση των 

προωθούμενων προϊόντων αλλά και των δράσεων που προβλέπονται να υλοποιηθούν σε κάθε 

αγορά-στόχο (στοχευμένο περιεχόμενο σε στοχευμένο κοινό). 

 Ανάρτηση περιεχομένου ανά τακτά χρονικά διαστήματα (βάσει χρονοδιαγράμματος), 

παρακολούθηση και έλεγχος λογαριασμών, διαχείριση σχολίων, μηνυμάτων κλπ. και μέτρηση 

αποτελεσματικότητας. 

 

Στο κόστος κάθε ανάρτησης περιλαμβάνεται η δημιουργία του περιεχομένου (εικόνες, βίντεο, πρωτότυπο 

κείμενο κλπ.) και η μετάφραση στην γλώσσα του προγράμματος, η παρακολούθηση τους και η διάχυση στα 

κατάλληλα κανάλια διαμορφωτών κοινής γνώμης αλλά και οινόφιλων καταναλωτών. 

 

Β. Προωθητική καμπάνια για τους οίνους ΠΟΠ Σαντορίνη 

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση προωθητικής καμπάνιας σε όλους τις λογαριασμούς του προγράμματος στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης με θέμα τους οίνους ΠΟΠ Σαντορίνη τόσο για την αγορά-στόχο του Καναδά όσο και 

για του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

Γ. Συνεργασία με τοπικούς influencers για προωθητικές ενέργειες 

 

Θα γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες: 

 

 Συνεργασία με wine influencers των αγορών-στόχο (Καναδά και Ηνωμένου Βασιλείου) με σκοπό να 

δημιουργηθεί «buzz» γύρω από τους οίνους και τον αμπελώνα ΠΟΠ Σαντορίνη στα κοινωνικά δίκτυα.  

 Διάχυση υλικού γύρω από τους οίνους ΠΟΠ Σαντορίνη καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες θα 

συμμετέχουν κατά τη διάρκεια προβολής των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη σε blogs, posts, lives, stories, 

reels, on line publications κλπ 
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Στόχος της συνεργασίας είναι να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη μέσω 

δημοσιεύσεων για τους οίνους ΠΟΠ Σαντορίνη και να προσεγγισθούν περίπου 3000 οινόφιλοι καταναλωτές. 

 

Ομάδες-στόχος: 

 Επαγγελματίες της οινικής αγοράς των αγορών-στόχος 

 Οινόφιλοι καταναλωτές (κυρίως) 

 

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: 

 Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη μέσω ευχάριστων αλλά και 

εκπαιδευτικών αναφορών στο καταναλωτικό κοινό. 

 

Ανάλυση κόστους Δράσης 1.2: 

 

Περιγραφή  Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 1ο 

Έτος 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 2ο 

Έτος 

1.2 Προβολή και προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Δημιουργία και 

διαχείριση μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης 

HB (Αναρτήσεις) 

48 350,00 € 16.800,00 € 88 350,00 € 30.800,00 € 

Συνεργασία με 

τοπικούς influencers 

για προωθητικές 

ενέργειες σε ΗΒ 

(Κατ'αποκοπή) 

0 0,00 € 0,00 € 1 8.000,00 € 8.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.2 16.800,00 €  38.800,00 € 

 

Προϋπολογισμός Δράσης 1.2 ανά χώρα: 

 

ΔΡΑΣΗ 1.2 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 16.800,00 € 38.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 16.800,00 € 38.800,00 € 

 

1.3 Podcasts 

 

Περιγραφή: 

o Δημιουργία δυο (2) podcasts σε συνεργασία με τον Master of Wine (ενδεικτικά αναφέρονται ο Peter 

Richards MW και Susie Barrie MW) και μετάδοση στην αγορά-στόχο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 

podcast θα απευθύνεται σε υψηλού επιπέδου καταναλωτές που ενδιαφέρονται για το ελληνικό 

κρασί και θα μεταδοθεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 
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Ομάδες-στόχος: 

 Επαγγελματίες της οινικής αγοράς  

 Οινόφιλοι καταναλωτές  

 

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: 

 Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη μέσω ευχάριστων διαλόγων αλλά και 

εκπαιδευτικών αναφορών σε οινόφιλους καταναλωτές.  

 10,000 downloads 

 

Ανάλυση κόστους Δράσης 1.3: 

 

Περιγραφή  Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

1ο Έτος 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 2ο 

Έτος 

1.3 Podcasts 

Δημιουργία και 

αναπαραγωγή 

podcasts ΗΒ 

(Podcasts) 

0 10.000,00 € 0,00 € 1 10.000,00 € 10.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1.3 0,00 €  10.000,00 € 

 

Προϋπολογισμός Δράσης 1.3 ανά χώρα: 

 

ΔΡΑΣΗ 1.3 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 0,00 € 10.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 € 10.000,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 1 

ΔΡΑΣΗ/ΕΤΟΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΑΣΗ 1.1 28.000,00 € 44.200,00 € 72.200,00 € 

ΔΡΑΣΗ 1.2 16.800,00 € 38.800,00 € 55.600,00 € 

ΔΡΑΣΗ 1.3 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 44.800,00 € 93.000,00 € 137.800,00 € 

 

ΔΡΑΣΗ 2 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 

2.1 Μεταφορά οίνου και υλικών  

 

Περιλαμβάνει το κόστος για την αποστολή/μεταφορά οίνων στις χώρες στόχους όπου θα πραγματοποιηθούν 

οι εκδηλώσεις. 

 

Αναλυτικά θα μεταφερθούν: 
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 Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 3.500 Κg (περίπου 1500 φιάλες), συμπεριλαμβανομένων κιλών φιάλης, 

συσκευασίας και παλέτας και δασμών και φόρων και μεταφορά στις διάφορες πόλεις), 

 

Για την υλοποίηση της Δράσης 2.1 θα απασχοληθεί 1 άτομο της προτείνουσας οργάνωσης για 25 ώρες ανά 

έτος με κόστος 20,00 €/ώρα. Συνολικά 500,00 € ανά έτος. 

 

Περιγραφή Ποσότητ

α 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 1ου 

Έτους 

Ποσότητ

α 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 2ου 

Έτους 

2.1 Μεταφορά οίνου και υλικών 

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

1 10.000,00 € 10.000,00 € 1 20.000,00 

€ 

20.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.1 10.000,00 €  20.000,00 € 

 

2.2 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις στην αγορά-στόχος Ηνωμένο Βασίλειο 

 

2.2.1 Master-class/Walk-around tasting 

 

α. The Santorini Showcase London  

 

Περιγραφή: 

 

Διοργάνωση γευστικής δοκιμής οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη, walk around tasting, σε υψηλών προδιαγραφών χώρο, 

ιδανικά με θέα στον Τάμεση, τύπου Somerset House of the River Thames. Η γευστική δοκιμή θα απευθύνεται 

σε εκλεκτούς δημοσιογράφους και άλλους επαγγελματίες της οινικής αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως 

περιγράφονται πιο πάνω. Εκτός της γευστικής δοκιμής η εκδήλωση θα περιλαμβάνει και master class με 

στόχο να προβληθεί ο πολυσχιδής χαρακτήρας των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής 

οίνοι ΠΟΠ Σαντορίνη θα δοκιμασθούν από περίπου 100 δημοσιογράφους και άλλους επαγγελματίες. 

 

Για τα καλύτερα αποτελέσματα της παρούσας δράσης και για την προσέγγιση εκλεκτών επαγγελματιών στην 

γευστική δοκιμή θα γίνει αποστολή ειδικού kit. 

 

Ομάδες-στόχος: 

 Δημοσιογράφοι 

 Επαγγελματίες οινικής αγοράς 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

 Αναμένεται να δοκιμασθούν οίνοι ΠΟΠ Σαντορίνη από περίπου 100 δημοσιογράφους και άλλους 

επαγγελματίες. 

β. The Santorini Showcase Ediburgh  

 

Περιγραφή: 

 



   
 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» 

 σελ. 34 

 

[34] 

 

Διοργάνωση γευστικής δοκιμής οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη τύπου walk around, tasting με γεύμα. Η εκδήλωση θα 

απευθύνεται σε εκλεκτούς δημοσιογράφους και άλλους επαγγελματίες της οινικής αγοράς του Εδιμβούργου. 

Στη εκδήλωση θα συμμετέχουν περίπου 40 επαγγελματίες της οινικής αγοράς του Εδιμβούργου. 

 

Ομάδες-στόχος: 

 Δημοσιογράφοι 

 Επαγγελματίες οινικής αγοράς 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

 Αναμένεται να δοκιμασθούν οίνοι ΠΟΠ Σαντορίνη από περίπου 40 δημοσιογράφους και άλλους 

επαγγελματίες. 

 

γ. The Santorini Showcase (Consumer) Edinburgh 

 

Περιγραφή: 

Διοργάνωση γευστικής δοκιμής για περίπου 30 επιλεγμένους καταναλωτές οι οποίοι θα δοκιμάσουν οίνους 

ΠΟΠ Σαντορίνη. Η ενέργεια αυτή θα διοργανωθεί σε συνεργασία με οινογράφο ή εκπαιδευτή σε θέματα 

οίνου της ευρύτερης περιοχής του Εδιμβούργου.  

 

Ομάδες-στόχος: 

 Οινόφιλοι καταναλωτές 

 

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: 

 Αύξηση της αναγνωρισιμότητας των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη μέσω δημοσιεύσεων στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα. Αύξηση των πωλήσεων των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη 

λόγω αύξησης της ζήτησης από τους οινοχόους, καβίστες, εισαγωγείς, διανομείς και άλλους 

αγοραστές που θα προσκληθούν. 

 

Ανάλυση κόστους Δράσης 2.2.1: 

 

Περιγραφή Ποσότη

τα 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 1ου 

Έτους 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 2ου 

Έτους 

Master-class/Walk-around tasting 

The Santorini Showcase London (1 εκδήλωση κατά το πρώτο έτος). Περίπου 100 συμμετέχοντες. 

Ενοικίαση χώρου 

(Ημέρες) 

1 8.000,00 € 8.000,00 € 1 8.000,00 € 8.000,00 € 

Ενοικίαση 

εξοπλισμού 

(ποτήρια, 

1 4.500,00 € 4.500,00 € 1 4.500,00 € 4.500,00 € 



   
 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» 

 σελ. 35 

 

[35] 

 

τραπέζια, 

καρέκλες, 

τεχνικός, 

προτζέκτορας, 

οθόνη, 

ηχοσύστημα 

κλπ.) 

(Κατ'αποκοπή) 

Γεύματα/Εδέσμα

τα/ Catering 

1 2.500,00 € 2.500,00 € 1 2.500,00 € 2.500,00 € 

Αγορά Οίνου 

(Φιάλες) 

90 15,00 € 1.350,00 € 90 15,00 € 1.350,00 € 

Φωτογράφηση 

(Ημέρες) 

1 1.000,00 € 1.000,00 € 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

Προσωπικό 

(Άτομα) 

2 500,00 € 1.000,00 € 2 500,00 € 1.000,00 € 

Παρουσιαστής/Σ

υντονιστής 

(Άτομα) 

1 3.000,00 € 3.000,00 € 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

Άλλα κόστη 

οργάνωσης 

(badges, 

φωτοτυπίες, 

παρουσίαση, 

αναλώσιμα κλπ) 

.) (Κατ'αποκοπή) 

1 1.500,00 € 1.500,00 € 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

Δημόσιες Σχέσεις  

της εκδήλωσης .) 

(Κατ'αποκοπή) 

1 7.000,00 € 7.000,00 € 1 7.000,00 € 7.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ a  29.850,00 €  29.850,00 € 

The Santorini Showcase Edinburgh (1 εκδήλωση κατά το δεύτερο έτος). Περίπου 40 συμμετέχοντες. 

Ενοικίαση χώρου 0 4.000,00 € 0,00 € 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

Ενοικίαση 

εξοπλισμού 

(ποτήρια, 

τραπέζια, 

καρέκλες, 

τεχνικός, 

προτζέκτορας, 

οθόνη, 

0 2.000,00 € 0,00 € 1 2.000,00 € 2.000,00 € 
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ηχοσύστημα 

κλπ.) 

Γεύματα/Εδέσμα

τα/ Catering 

0 2.500,00 € 0,00 € 1 2.500,00 € 2.000,00 € 

Αγορά Οίνου 0 15,00 € 0,00 € 72 15,00 € 1.080,00 € 

Φωτογράφηση 0 1.000,00 € 0,00 € 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

Προσωπικό 0 500,00 € 0,00 € 2 500,00 € 1.000,00 € 

Παρουσιαστής/Σ

υντονιστής 

0 3.000,00 € 0,00 € 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

Άλλα κόστη 

οργάνωσης 

(badges, 

φωτοτυπίες, 

παρουσίαση, 

αναλώσιμα κλπ) 

0 1.500,00 € 0,00 € 1 1.500,00 € 1.500,00 € 

Δημόσιες Σχέσεις  

της εκδήλωσης 

0 4.000,00 € 0,00 € 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ b 0,00 €  19.580,00 € 

The Santorini Showcase (Consumer) Edinburgh. Περίπου 30 άτομα. 

Ενοικίαση χώρου 0 2.000,00 € 0,00 € 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ενοικίαση 

εξοπλισμού 

(ποτήρια, 

τραπέζια, 

καρέκλες, 

τεχνικός, 

προτζέκτορας, 

οθόνη, 

ηχοσύστημα 

κλπ.) 

0 500,00 € 0,00 € 1 500,00 € 500,00 € 

Γεύματα/Εδέσμα

τα/ Catering 

0 1.000,00 € 0,00 € 1 1.000,00 € 2.000,00 € 

Αγορά Οίνου 0 15,00 € 0,00 € 54 15,00 € 810,00 € 

Φωτογράφηση 0 1.000,00 € 0,00 € 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

Προσωπικό 0 500,00 € 0,00 € 1 500,00 € 500,00 € 

Παρουσιαστής/Σ

υντονιστής 

0 1.500,00 € 0,00 € 1 1.500,00 € 1.500,00 € 
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Άλλα κόστη 

οργάνωσης 

(badges, 

φωτοτυπίες, 

παρουσίαση, 

αναλώσιμα κλπ) 

0 500,00 € 0,00 € 1 500,00 € 500,00 € 

Δημόσιες Σχέσεις  

της εκδήλωσης  

0 2.000,00 € 0,00 € 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ c 0,00 €  10.810,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.2.1 29.850,00 €  60.240,00 € 

 

Στην κατηγορία «Δημόσιες σχέσεις  της εκδήλωσης» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 

 Αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων συμμετεχόντων  

 Αποστολή προσκλήσεων στους συμμετέχοντες 

 Επικοινωνία και follow-up για επιβεβαίωση συμμετοχής 

 Ενέργειες δημοσιότητας των δράσεων (δημοσιεύσεις σε τοπικά δίκτυα, στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κλπ.) πριν και μετά την εκδήλωση 

 Επικοινωνία με δημοσιογράφους 

 

Για την υλοποίηση της Δράσης 2.2.1 θα απασχοληθεί 1 άτομο της προτείνουσας οργάνωσης για 50 ώρες το 

πρώτο έτος και 1 άτομο της προτείνουσας οργάνωσης για 150 ώρες το δεύτερο έτος με κόστος 20,00€/ ώρα. 

Συνολικά 1.000,00 € για το πρώτο έτος και 3.000,00 € για το δεύτερο έτος. 

 

2.2.2 Winemaker Dinners & Round Tables  

 

α. Round table με κορυφαίους αγοραστές 

 

Περιγραφή: 

 

Διοργάνωση γευστικής δοκιμής για 6 κορυφαίους αγοραστές οι οποίοι θα δοκιμάσουν οίνους ΠΟΠ Σαντορίνη 

και στη συνέχεια θα διοργανωθεί μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.  

 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα υπάρξει συνεργασία με το on line επαγγελματικό περιοδικό The 

Buyer το οποίo απευθύνεται ειδικά στην εστίαση. Το περιοδικό The Buyer θα αναλάβει την προσέγγιση και 

την πρόσκληση των αγοραστών.  

 

Παράλληλα θα περιγραφεί η γευστική δοκιμή στο περιοδικό The Buyer και θα διανομηθεί στους συνδρομητές 

του στο χώρο της εστίασης. Επιπλέον, το περιοδικό θα αναλάβει την προβολή της εκδήλωσης στα κοινωνικά 

του δίκτυα και στο Newsletter του.  
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Η συγκεκριμένη δράση θα υλοποιηθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος. 

 

Ομάδες-στόχος: 

 Επαγγελματίες/Αγοραστές οίνου 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

 Αύξηση της αναγνωρισιμότητας των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη μέσω δημοσιεύσεων στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα. Αύξηση των πωλήσεων των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη 

λόγω αύξησης της ζήτησης από τους οινοχόους, καβίστες, εισαγωγείς, διανομείς και άλλους 

αγοραστές που θα προσκληθούν. 

 

β. Γεύμα με Sommeliers  

 

Περιγραφή: 

 

Διοργάνωση γεύματος για 15-20 οινοχόους σε εστιατόριο στο Λονδίνο. Το γεύμα θα έχει στόχο να δείξει 

στους οινοχόους τον πολυσχιδή χαρακτήρα και τα διαφορετικά στυλ των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη και το πως 

συνδυάζονται με πληθώρα διαφορετικών στυλ κουζίνας.  

 

Στην κατηγορία «Δημόσιες Σχέσεις» εντάσσονται τα ακόλουθα:  

 Αναζήτηση του κατάλληλου χώρου διεξαγωγής του δείπνου, επιλογή και οργάνωση του χώρου, 

ενοικίαση του κατάλληλου εξοπλισμού, εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών.  

 Επιτόπιος έλεγχος και προετοιμασία του χώρου πριν την διεξαγωγή της εκδήλωσης  

 Συνεργασία με την πλατφόρμα Sommelier Collective που αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία που 

δημιουργήθηκε πρόσφατα με σκοπό τη δικτύωση και τη βελτίωση της εκπαίδευσης των οινοχόων 

και αναζήτηση των καλύτερων sommeliers του κλάδου. Μέσω της συνεργασίας θα προσεγγιστούν 

τουλάχιστον 30 sommeliers. 

 Αποστολή ηλεκτρονικών προσκλήσεων και follow up για επιβεβαίωση συμμετοχής. 

 Δημοσίευση Δελτίων Τύπων και αναρτήσεις σε τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Η συγκεκριμένη δράση θα υλοποιηθεί μόνο κατά το πρώτο έτος. 

 

Ομάδες-στόχος: 

 Sommeliers 

 

Ανάλυση κόστους Δράσης 2.2.2: 

 

Περιγραφή Ποσότη

τα 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

1ου Έτους 

Ποσότη

τα 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 2ου 

Έτους 

2.2.2 Winemakers Dinners/Round tables 

Round Table για 6 κορυφαίους επαγγελματίες οίνου 
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Ενοικίαση χώρου 

(Ημέρες) 

0 2.000,00 € 0,00 € 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

Ενοικίαση εξοπλισμού 

(ποτήρια, τραπέζια, 

καρέκλες, τεχνικός, 

προτζέκτορας, οθόνη, 

ηχοσύστημα κλπ.) 

(Κατ'αποκοπή) 

0 500,00 € 0,00 € 1 500,00 € 500,00 € 

Αγορά Οίνου (Φιάλες) 0 15,00 € 0,00 € 36 15,00 € 540,00 € 

Φωτογράφηση (Ημέρες) 0 500,00 € 0,00 € 1 500,00 € 500,00 € 

Παρουσιαστής/Συντονισ

τής (Άτομα) 

0 2.000,00 € 0,00 € 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

Άλλα κόστη οργάνωσης 

(badges, φωτοτυπίες, 

παρουσίαση, 

αναλώσιμα κλπ) 

(Κατ'αποκοπή) 

0 500,00 € 0,00 € 1 500,00 € 500,00 € 

Δημόσιες σχέσεις  της 

εκδήλωσης 

(Κατ'αποκοπή) 

0 4.000,00 € 0,00 € 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ a 0,00 €  10.040,00 € 

Γεύμα με Sommeliers: The Santorini Sommelier Lunch (1 γεύμα κατά το πρώτο έτος). Περίπου 15-20 

sommeliers. 

Ενοικίαση χώρου 

(Ημέρες)  

1 3.700,00 € 3.700,00 € 0 3.700,00 € 0,00 € 

Γεύματα (Άτομα) 20 150,00 € 3.000,00 € 0 150,00 € 0,00 € 

Αγορά Οίνου (Φιάλες) 36 35,00 € 1.260,00 € 0 35,00 € 0,00 € 

Παρουσιαστής/Συντονισ

τής (Άτομα) 

1 2.000,00 € 2.000,00 € 0 2.000,00 € 0,00 € 

Φωτογράφηση – 

Βιντεοσκόπηση (Ημέρες) 

1 800,00 € 800,00 € 0 800,00 € 0,00 € 

Άλλα κόστη οργάνωσης 

(Κατ'αποκοπή) 

1 2.000,00 € 2.000,00 € 0 2.000,00 € 0,00 € 

Δημόσιες σχέσεις  της 

εκδήλωσης - αποστολή 

δειγμάτων (6 φιάλες * 30 

άτομα= 180 φιάλες) 

(Κατ'αποκοπή) 

1 6.000,00 € 6.000,00 € 0 6.000,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ b 18.760,00 €  0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.2.2 18.760,00 €  10.040,00 € 
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Στην κατηγορία «Δημόσιες σχέσεις  της εκδήλωσης» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 

 Αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων συμμετεχόντων  

 Αποστολή προσκλήσεων στους συμμετέχοντες 

 Επικοινωνία και follow-up για επιβεβαίωση συμμετοχής 

 Ενέργειες δημοσιότητας των δράσεων (δημοσιεύσεις σε τοπικά δίκτυα, στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κλπ.) πριν και μετά την εκδήλωση 

 Επικοινωνία με δημοσιογράφους 

 

Για την υλοποίηση της Δράσης 2.2.2 θα απασχοληθεί 1 άτομο της προτείνουσας οργάνωσης για 50 ώρες για 

το πρώτο έτος και 1 άτομο της προτείνουσας οργάνωσης για 50 ώρες για το δεύτερο έτος με κόστος 20,00€/ 

ώρα. Συνολικά 1.000,00 € για το πρώτο έτος και 1.000,00 € για το δεύτερο έτος. 

 

2.2.3 Συμμετοχή σε οινικά φεστιβάλ γευστικών δοκιμών 

 

α. Συμμετοχή στο SITT (Specialist Importers Trade Tasting)  

 

Συμμετοχή στη διοργάνωση SITT Tasting Manchester. Η γευστική αυτή δοκιμή απευθύνεται σε ανεξάρτητες 

κάβες -independent retailers- οι οποίες ψάχνουν για πολύ ιδιαίτερα, μικρής παραγωγής προϊόντα. Στη 

γευστική δοκιμή SITT συμμετέχουν 3000 επαγγελματίες στους οποίους θα δοθεί η δυνατότητα να 

δοκιμάσουν οίνους ΠΟΠ Σαντορίνη. 

 

Ομάδες-στόχος: 

 Καβίστες 

 

β. Oxford Wine Festival 

 

Περιγραφή: 

Συμμετοχή των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη στο premium οινικό φεστιβάλ, Oxford Wine Festival, το οποίο σύμφωνα 

με το Decanter αποτελεί ένα από τα 10 καλύτερα οινικά φεστιβάλ στον κόσμο και απευθύνεται σε υψηλού 

επιπέδου οινόφιλους καταναλωτές που ψάχνουν για νέες οινικές ανακαλύψεις.  

 

Ομάδες-στόχος: 

 Οινόφιλοι καταναλωτές 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

 Στο πλαίσιο του φεστιβάλ αναμένεται να δοκιμασθούν οίνοι ΠΟΠ Σαντορίνη από περίπου 1000 

οινόφιλους καταναλωτές. 

 

γ. Decanter Fine Wine Encounter  

 

Περιγραφή: 
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Συμμετοχή των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη στο μεγάλου κύρους οινικό φεστιβάλ Decanter Fine Wine Encounter 

που διοργανώνει το περιοδικό Decanter. Η συμμετοχή των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη περιλαμβάνει τη συμμετοχή 

στη γευστική δοκιμή και τη διοργάνωση ενός master class με ομιλητή αναγνωρισμένου κύρους.  

 

Ομάδες στόχοι: 

 Δημοσιογράφοι, influencers και οινόφιλοι καταναλωτές. 

 

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: 

 Αύξηση της αναγνωρισιμότητας των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη.  

 

Ανάλυση κόστους Δράσης 2.2.3: 

 

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 1ου 

Έτους 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 2ου 

Έτους 

2.2.3 Συμμετοχή σε οινικά φεστιβάλ γευστικών δοκιμών 

Συμμετοχή στο SITT (Specialist Importers Trade Tasting) (1 συμμετοχή κατά το δεύτερο έτος) 

Ενοικίαση χώρου και 

εξοπλισμού 

0 8.000,00 € 0,00 € 1 8.000,00 € 8.000,00 € 

Αγορά Οίνου (Φιάλες) 0 15,00 € 0,00 € 12 15,00 € 180,00 € 

Δημόσιες σχέσεις  της 

εκδήλωσης 

0 5.000,00 € 0,00 € 1 5.000,00 € 5.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ a 0,00 €  13.180,00 € 

Συμμετοχή στο Oxford Wine Festival (1 συμμετοχή κατά το δεύτερο έτος) 

Ενοικίαση χώρου και 

εξοπλισμού 

0 7.000,00 € 0,00 € 1 7.000,00 € 7.000,00 € 

Master-class 0 4.000,00 € 0,00 € 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

Αγορά Οίνου (Φιάλες) 0 15,00 € 0,00 € 12 15,00 € 180,00 € 

Δημόσιες σχέσεις  της 

εκδήλωσης 

0 4.000,00 € 0,00 € 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ b 0,00 €  15.180,00 € 

Συμμετοχή στο Decanter Fine Wine Encounter (1 συμμετοχή κατά το δεύτερο έτος) 

Ενοικίαση χώρου και 

εξοπλισμού 

0 7.000,00 € 0,00 € 1 7.000,00 € 7.000,00 € 

Master-class 0 5.000,00 € 0,00 € 1 5.000,00 € 5.000,00 € 

Αγορά Οίνου (Φιάλες) 0 15,00 € 0,00 € 12 15,00 € 180,00 € 

Δημόσιες σχέσεις  της 

εκδήλωσης 

0 4.000,00 € 0,00 € 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ c 0,00 €  16.180,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.2.3 0,00 €  44.540,00 € 
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Στην κατηγορία «Δημόσιες σχέσεις  της εκδήλωσης» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 

 Αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων συμμετεχόντων  

 Αποστολή προσκλήσεων στους συμμετέχοντες 

 Επικοινωνία και follow-up για επιβεβαίωση συμμετοχής 

 Ενέργειες δημοσιότητας των δράσεων (δημοσιεύσεις σε τοπικά δίκτυα, στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κλπ.) πριν και μετά την εκδήλωση 

 Επικοινωνία με δημοσιογράφους 

 

Για την υλοποίηση της Δράσης 2.2.3 θα απασχοληθεί 1 άτομο της προτείνουσας οργάνωσης για 150 ώρες το 

δεύτερο έτος με κόστος 20,00€/ ώρα. Συνολικά 3.000,00 € για το δεύτερο έτος. 

 

2.2.4 Προώθηση σε σημεία πώλησης 

 

Περιγραφή: 

 

Η ενέργεια έχει στόχο να δοθεί έμφαση στους οίνους ΠΟΠ Σαντορίνη σε κάβες που υποστηρίζουν το ελληνικό 

κρασί. Για τις ανάγκες της ενέργειας αυτής θα αποσταλεί προωθητικό υλικό σε περίπου 10 κάβες το οποίο 

θα είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο για τους οίνους ΠΟΠ Σαντορίνη. Η προώθηση θα έχει διάρκεια 

μιας εβδομάδας. Οι οίνοι ΠΟΠ Σαντορίνη θα εκθέτονται στο κατάστημα και θα μπορεί να δοκιμάσει όποιος 

επιθυμεί.  

 

Ομάδες-στόχος: 

 Περίπου 10  κάβες και 750 καταναλωτές. 

 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

 Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη και το μερίδιο αγοράς τους στην αγορά 

του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

Ανάλυση κόστους Δράσης 2.2.4: 

 

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

1ου 

Έτους 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 2ου 

Έτους 

2.2.4 Προώθηση σε σημεία πώλησης 

Δημόσιες σχέσεις  της 

εκδήλωσης 

(Κατ'αποκοπή) 

0 600,00 € 0,00 € 10 600,00 € 6.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.2.4  0,00 €  6.000,00 € 

 

Στην κατηγορία «Δημόσιες σχέσεις  της εκδήλωσης» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
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 Αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων συμμετεχόντων  

 Αποστολή προσκλήσεων στους συμμετέχοντες 

 Επικοινωνία και follow-up για επιβεβαίωση συμμετοχής 

 Ενέργειες δημοσιότητας των δράσεων (δημοσιεύσεις σε τοπικά δίκτυα, στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κλπ.) πριν και μετά την εκδήλωση 

 Επικοινωνία με δημοσιογράφους 

 

Για την υλοποίηση της Δράσης 2.2.4 θα απασχοληθεί 1 άτομο της προτείνουσας οργάνωσης για 20 ώρες το 

πρώτο έτος. 

 

2.2.5 Αποστολές δειγμάτων σε διαμορφωτές κοινής γνώμης 

 

Περιγραφή: 

 

 Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα αποσταλούν δείγματα οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη generic ετικέτα σε 

οινογράφους που ασχολούνται με τους ποιοτικότερους και υψηλότερης αξίας οίνους με στόχο να 

κατανοήσουν το ποιοτικό δυναμικό τους και την πληθώρα των διαφορετικών στυλ κρασιών που παράγονται 

(φρέσκα, παλαιωμένα, σε δεξαμενή, βαρέλι ή αμφορέα, αφρώδη, γλυκά κλπ). Η αποστολή θα συνοδεύεται 

από ενημερωτικό υλικό για τους οίνους ΠΟΠ Σαντορίνη.  

 

Κατά το πρώτο έτος θα αποσταλούν δείγματα σε 20 κορυφαίους οινογράφους και κατά το δεύτερο έτος σε 

40 οινογράφους. 

 

Ομάδα στόχος: 

 Κορυφαίοι οινογράφοι του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: 

 Αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της αντιλαμβανόμενης αξίας των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη μέσω 

δημοσιεύσεων για τους οίνους ΠΟΠ Σαντορίνη.  

 

Ανάλυση κόστους Δράσης 2.2.5: 

 

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

1ου Έτους 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

2ου Έτους 

2.2.5 Αποστολές δειγμάτων σε διαμορφωτές κοινής γνώμης2.2.5 Αποστολές δειγμάτων σε διαμορφωτές 

κοινής γνώμης 

Οργάνωση και αποστολή 

wine samples 

(Κατ'αποκοπή) 

1 4.000,00 € 4.000,00 € 1 8.000,00 € 8.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.2.5 4.000,00 €  8.000,00 € 
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Για την υλοποίηση της Δράσης 2.2.5 θα απασχοληθεί 1 άτομο της προτείνουσας οργάνωσης για 20 ώρες για 

1ο έτος και 1 άτομο της προτείνουσας οργάνωσης για 40 ώρες για 2ο έτος με κόστος 20,00€/ ώρα. Συνολικά 

400,00 € για το πρώτο έτος και 800,00 € για το δεύτερο έτος. 

 

2.2.6 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 

 

Περιγραφή: 

 

Συνεργασία με ένα αριθμό οινικών σχολείων και αποστολή kit «Taste of Santorini» με δείγματα οίνων ΠΟΠ 

Σαντορίνη για τους εκπαιδευτές. Θα γίνει επιλογή από ένα εξαιρετικό δίκτυο εκπαιδευτών κρασιού και 

σχολών κρασιού που είναι πάντα σε επιφυλακή για ενδιαφέροντα νέα θέματα γύρω από τα κρασιά. 

Οι εκπαιδευτές θα δοκιμάσουν τους  οίνους ΠΟΠ Σαντορίνη και στη συνέχεια θα ενημερώσουν και θα 

εκπαιδεύσουν καταναλωτές που ενδιαφέρονται για κρασί. Οι γευσιγνωσίες θα πραγματοποιηθούν σε 

διαφορετικά μέρη στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Ομάδες στόχος: 

 Επαγγελματίες της οινικής αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως οινοχόοι, σερβιτόροι, εστιάτορες, 

καβίστες, δημοσιογράφοι. 

 

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: 

 Στο πλαίσιο της δράσης αυτής αναμένεται να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη 

και η βελτίωση της προστιθέμενης αξίας μέσω της εκπαίδευσης σημαντικών εκπροσώπων της 

αγοράς. 

 Αναμένεται να εκπαιδευθούν περί τους 200 μαθητές οινικών σχολείων. 

 

Ανάλυση κόστους Δράσης 2.2.6: 

 

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

1ου Έτους 

Ποσότητ

α 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

2ου 

Έτους 

2.2.6 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 

Αγορά Οίνου (Φιάλες) 120 15,00 € 1.800,00 € 0 15,00 € 0,00 € 

Δημόσιες σχέσεις  της 

εκδήλωσης (Κατ'αποκοπή) 

1 5.000,00 € 5.000,00 € 0 5.000,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.2.6 6.800,00 €  0,00 € 

 

Στην κατηγορία «Δημόσιες σχέσεις  της εκδήλωσης» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 

 Αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων συμμετεχόντων  

 Αποστολή προσκλήσεων στους συμμετέχοντες 
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 Επικοινωνία και follow-up για επιβεβαίωση συμμετοχής 

 Ενέργειες δημοσιότητας των δράσεων (δημοσιεύσεις σε τοπικά δίκτυα, στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κλπ.) πριν και μετά την εκδήλωση 

 Επικοινωνία με δημοσιογράφους 

 

Για την υλοποίηση της Δράσης 2.2.6 θα απασχοληθεί 1 άτομο της προτείνουσας οργάνωσης για 20 ώρες ανά 

έτος με κόστος 20,00€/ ώρα. Συνολικά 400,00 € για το πρώτο έτος. 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός ΔΡΑΣΗΣ 2.2: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.2 Σύνολο 1ου Έτους Σύνολο 2ου Έτους Σύνολο 

ΣΥΝΟΛΟ 2.2.1 29.850,00 € 60.240,00 € 90.090,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.2.2 18.760,00 € 10.040,00 € 28.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.2.3 0,00 € 44.540,00 € 44.540,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.2.4 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.2.5 4.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.2.6 6.800,00 € 0,00 € 6.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 59.410,00 € 128.820,00 € 188.230,00 € 

 

Για τις ανάγκες της Δράσης 2.2 θα πραγματοποιηθεί ένα ταξίδι/έτος με την συμμετοχή 6 εκπροσώπων των 

οινοποιείων (1 εκπρόσωπος/οινοποιείο) στην αγορά-στόχο του Ηνωμένου Βασιλείου: 

 

Ταξίδι 

προτείνουσας 

οργάνωσης ΗΒ 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

1ου Έτους 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 2ου 

Έτους 

Αεροπορική 

μετάβαση ΗΒ 

1 700,00 € 700,00 € 1 700,00 € 700,00 € 

Διαμονή (3 

διανυκτερεύσεις) 

3 200,00 € 600,00 € 4 200,00 € 800,00 € 

Ημερήσια 

αποζημίωση (4 

ημέρες) 

4 90,00 € 360,00 € 5 90,00 € 450,00 € 

 1.660,00 €  1.950,00 € 

Σύνολο 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ (ΗΒ) 

(Άτομα) 

6 1.660,00 € 9.960,00 € 6 1.950,00 € 11.700,00 € 

 

2.3 Εκπαιδευτικά ταξίδια 

 

Περιγραφή: 
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Ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουν οι άνθρωποι στους οποίους στοχεύει το πρόγραμμα το μοναδικό 

οικοσύστημα της ζώνης ΠΟΠ Σαντορίνη και το ποιοτικό δυναμικό των καλλιεργούμενων ποικιλιών είναι να 

επισκεφθούν το νησί. Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν από κοντά την οινική, γαστρονομική και πολιτισμική 

εμπειρία της ζώνης ΠΟΠ Σαντορίνη και επιστρέφοντας να γίνουν πρεσβευτές των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη. 

 

Κατά το πρώτο έτος θα προσκληθούν: 

 

 μια (1) ομάδα Άγγλων οινογράφων , sommelier, οινοχόων των οκτώ (8) ατόμων, 

 

Κατά το δεύτερο έτος θα προσκληθούν: 

 

 μια (1) ομάδα Άγγλων οινογράφων , sommelier, οινοχόων των οκτώ (8) ατόμων, 

 

Στόχος είναι να εξοικειωθούν με τον τρόπο παραγωγής των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη, το ποιοτικό δυναμικό του 

μοναδικού αμπελώνα. Ανάμεσα στους δημοσιογράφους θα συμπεριληφθεί φωτορεπόρτερ με σκοπό την 

συγκέντρωση υλικού για τον εμπλουτισμό της ενημερωτικής εκστρατείας στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και 

γενικότερα για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου. 

 

Ομάδες στόχοι: 

 Οινογράφοι 

 Οινοχόοι-Sommeliers 

 Άλλοι wine influencers  

Προσδοκώμενο αποτέλεσμα: 

 

 Αύξηση της αναγνωρισιμότητας των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη μέσω δημοσιεύσεων στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα. Αύξηση των πωλήσεων των οίνων ΠΟΠ Σαντορίνη 

λόγω αύξησης της ζήτησης από τους οινοχόους και καβίστες που θα προσκληθούν. 

 

Για την υλοποίηση της Δράσης 2.3.2 θα απασχοληθεί 1 άτομο της προτείνουσας οργάνωσης για 150 ώρες 

ανά έτος με κόστος 20,00€/ ώρα. Συνολικά 3.000,00 € ανά έτος. 

 

Ανάλυση κόστους Δράσης 2.5: 

 

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

1ου Έτους 

Ποσότητ

α 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 

2ου Έτους 

2.3 Εκπαιδευτικά ταξίδια 

Σύνολο ανά επισκέπτη 

ΗΒ (Άτομα) 

8 2.250,00 € 18.000,00 

€ 

8 2.250,00 € 18.000,00 

€ 
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Εσωτερικές 

Μετακινήσεις (Κατ' 

αποκοπή) 

8 375,00 € 3.000,00 € 8 375,00 € 3.000,00 € 

Δημόσιες Σχέσεις που 

σχετίζονται με τη 

διοργάνωση (Κατ' 

αποκοπή) 

1 5.000,00 € 5.000,00 € 1 5.000,00 € 5.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΗΒ 26.000,00 

€ 

  26.000,00 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 2.4 26.000,00 

€ 

 26.000,00 

€ 

 

Ανάλυση κόστους (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, γεύματα): 

 

Περιγραφή Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 1ου 

Έτους 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο 2ου 

Έτους 

2.3 Εκπαιδευτικά ταξίδια 

Εκπαιδευτικά ταξίδια ΗΒ 

Αεροπορικά  (Άτομα) 1 1.000,00 € 1.000,00 € 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

Διαμονή (4 

διανυκτερεύσεις) 

4 200,00 € 800,00 € 4 200,00 € 800,00 € 

Γεύματα (5 ημέρες) 5 90,00 € 450,00 € 5 90,00 € 450,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  ανά επισκέπτη ΗΒ 2.250,00 €  2.250,00 € 

 

Στην κατηγορία «Δημόσιες Σχέσεις για την διοργάνωση εκδηλώσεων» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 Αναζήτηση και επιλογή των κατάλληλων συμμετεχόντων 

 Προετοιμασία και επικοινωνία με τους συμμετέχοντες 

 Αναζήτηση και επιλογή του κατάλληλου ταξιδιωτικού γραφείου 

 Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού ταξιδιού σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό γραφείο 

 Δημοσίευση Δελτίου Τύπου εκπαιδευτικού ταξιδιού 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 

ΔΡΑΣΗ/ΕΤΟΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΑΣΗ 2.1 15.000,00 € 20.000,00 € 35.000,00 € 

ΔΡΑΣΗ 2.2 59.410,00 € 128.820,00 € 188.230,00 € 

ΔΡΑΣΗ 2.3 26.000,00 € 26.000,00 € 52.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 100.410,00 € 174.820,00 € 275.230,00 € 

 

Δράση 3. Ενημερωτικό υλικό 

 

3.1 Ανάπτυξη οπτικής ταυτότητας του προγράμματος 
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Ανάπτυξης της κεντρικής οπτικής ταυτότητας του προγράμματος με τη δημιουργία λογοτύπου και σλόγκαν 

προσαρμοσμένων στις αγορές-στόχους. Θα αποτελεί τον κεντρικό άξονα και βάση προδιαγραφών για όλα τα 

παραγόμενα γραφιστικά στο πλαίσιο του προγράμματος (ιστοσελίδα, social media, εκθέσεις, προωθητικά 

είδη, κτλ) 

 

1.2 Προωθητικό και ενημερωτικό υλικό 

 

3.2.1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο έργου 

 

Παραγωγή πληροφοριακής μπροσούρας του προγράμματος στις γλώσσες των αγορών-στόχων.  

 

3.2.2 Σχεδιασμός και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο & φωτογραφίες) 

 

Α. Φωτογραφικό υλικό 

 

Υψηλής ποιότητας φωτογραφικό υλικό για χρήση στο ενημερωτικό φυλλάδιο, στο εκπαιδευτικό υλικό, στις 

δράσεις δημοσιότητας και τα social media. 80-100 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με θέματα 

αμπελώνων, σταφυλιών, τοπίων σχετικών με αμπέλια, οινοποιεία, γαστρονομία και τρύγο από τα πιο 

φωτογενή αμπέλια της Σαντορίνης. Επίσης φωτογραφίες από σταφύλια των βασικών ποικιλιών σε δύο 

τουλάχιστον στάδια ωρίμασης. 

 

Β. Βίντεο 

 

 Ένα (1) Βίντεο υψηλής ανάλυσης (4Κ-4/4/4, pro res.), προωθητικού χαρακτήρα διάρκειας 1-1,5 

λεπτών με θέμα τον αμπελώνα και την  οινοπαραγωγή ΠΟΠ Σαντορίνη  

  

Ένα (1) Βίντεο υψηλής ανάλυσης (4Κ-4/4/4, pro res.), εκπαιδευτικού χαρακτήρα διάρκειας 1-1,5 

λεπτών  με θέμα την οινοπαραγωγή και τις ιδιαιτερότητες των ποικιλιών και των παραγόμενων οίνων ΠΟΠ 

Σαντορίνη 

  

3.2.2 Σχεδιασμός και παραγωγή προωθητικού υλικού 

 

Παραγωγή προωθητικού υλικού για τις ανάγκες των εκδηλώσεων των δράσεων 2.2. Θα παραχθούν τα 

ακόλουθα είδη: 

 

 Sleeves  

 Dropstop 

 Ανοιχτήρια 

 Πάνινες Τσάντες 

 Χάρτης 
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 Banners 

 

Ανάλυση Κόστους Δράσης 3: 

 

Περιγραφή Τιμή 

Μονάδας 

Ποσότητες 

1ου Έτους 

Σύνολο 1ου 

Έτους 

Τιμή 

Μονάδας 

Ποσότητες 

2ου Έτους 

Σύνολο 2ου 

έτους 

Ανάπτυξη οπτικής 

ταυτότητας 

(Κατ'αποκοπή) 

16.000,00 

€ 

1 16.000,00 €    

Προωθητικό και ενημερωτικό υλικό 

Ενημερωτικό 

Φυλλάδιο έργου 

(Τεμάχια) 

1,00 € 2000 4.000,00 €    

Οπτικοακουστικό 

υλικο (βίντεο & 

φωτογραφίες) 

(Κατ'αποκοπή) 

16.000,00 

€ 

1 16.000,00 €    

Sleeves (Τεμάχια) 4,00 € 100 800,00 € 2,00 € 0 0,00 € 

Dropstop (Τεμάχια) 1,00 € 1500 3.000,00 € 2,50 € 0 0,00 € 

Ανοιχτήρια 

(Τεμάχια) 

2,50 € 1500 7.500,00 € 2,50 € 0 0,00 € 

Πάνινες Τσάντες 

(Τεμάχια) 

2,50 € 1500 3.750,00 € 2,50 € 0 0,00 € 

Χάρτης (Τεμάχια) 2,00 € 1500 6.000,00 € 2,00 € 0 0,00 € 

Banners (Τεμάχια) 250,00 € 8 2.000,00 € 250,00 € 0 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.1 8109 48.400,00 €  0 0,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 3 

ΔΡΑΣΗ/ΕΤΟΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΑΣΗ 3.1 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 € 

ΔΡΑΣΗ 3.2 32.400,00 € 0,00 € 32.400,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 48.400,00 € 0,00 € 48.400,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΔΡΑΣΗ/ΕΤΟΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΑΣΗ 1 44.800,00 € 93.000,00 € 137.800,00 € 

ΔΡΑΣΗ 2 100.410,00 € 174.820,00 € 275.230,00 € 

ΔΡΑΣΗ 3 48.400,00 € 0,00 € 48.400,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ 193.610,00 € 267.820,00 € 461.430,00 € 

Ενέργεια 4ββ - Εκπόνηση μελέτης αποτελεσματικότητας 

 

Για την αξιολόγηση της ποιοτικής διάστασης του προγράμματος και σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του 

άρθρου 6 της ΚΥΑ 491/62337 (ΦΕΚ 1549/Β/7-5-2019) θα αναπτυχθεί μελέτη αποτελεσματικότητας (ενέργεια 

4ββ Πίνακα συνολικού προϋπολογισμού). 

 

Με την παραπάνω μελέτη αποτελεσματικότητας η προτείνουσα οργάνωση θα είναι σε θέση να αξιολογήσει 

το πρόγραμμα και να μετρήσει τα αποτελέσματά του.  

 

Η μελέτη αποτελεσματικότητας θα υποβάλλεται σε ετήσια βάση στις αρμόδιες αρχές.  

 

ΕΤΟΣ 1 

Ενέργεια 4ββ Μονάδα Κόστος Σύνολο 

Εκπόνηση μελέτης αποτελεσματικότητας (έως 3% των 

άμεσων δράσεων)  
1 5.808,30 € 5.808,30 € 

ΣΥΝΟΛΟ 5.808,30 € 

 

ΕΤΟΣ 2 

Ενέργεια 4ββ Μονάδα Κόστος Σύνολο 

Εκπόνηση μελέτης αποτελεσματικότητας (έως 3% των 

άμεσων δράσεων)  
1 8.034,60 € 8.034,60 € 

ΣΥΝΟΛΟ 8.034,60 € 

 

14. 3. ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΟΣ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ 

 

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος από την υλοποίηση του προγράμματος είναι η εξοικείωση των καταναλωτών 

στις αγορές-στόχους με το καθεστώς οίνων ΠΟΠ, η αύξηση ενημέρωσής τους σχετικά με τους οίνους ΠΟΠ εν 

γένει και ειδικότερα η γνωριμία τους με τα ελληνικά κρασιά ποιότητας. 

Ο ακριβής αντίκτυπος μετράται μέσα από την ποσοτικοποίηση των στόχων με συγκεκριμένους δείκτες 

αποτελέσματος, οι οποίοι έχουν ως εξής: 

 

Δείκτες εκροών 

 

Για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος αλλά και της επιτυχίας κάθε μίας από τις 

υλοποιούμενες ενέργειες ενημέρωσης, περιγράφονται οι ακόλουθοι δείκτες KPIs [Key Performance 

Indicators]: 
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Δράση Περιγραφή Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

ΔΡΑΣΗ 1 

1.1 Έντυπες 

Καταχωρήσεις 

23 καταχωρήσεις/δημοσιεύσεις 

(συνολικά) 

 

1.2 Προβολή και 

προώθηση στα social 

media 

1 instagram account 1 Facebook 

account 1 Twitter account / 

Προωθητικές-Διαφημιστικές ενέργειες 

/ Συνεργασία και προώθηση με 

influencers μέσω posts κλπ. 

• Instagram  

500 νέοι followers/μήνα 

Εngagement: 2000 

engagements/μήνα 

• Facebook  

300 νέοι followers/μήνα 

Engagement: 3000 

engagements/μήνα 

• Twitter 

60 νέοι fans/μήνα                                 

Προωθητικές-Διαφημιστικές 

ενέργειες / Συνεργασία και 

προώθηση με influencers μέσω 

posts κλπ. 

1.3 Podcasts 1 Podcast  

ΔΡΑΣΗ 2 

2.1 Μεταφορά οίνου και 

υλικών 

Αποστολή οίνου και υλικών Περίπου 3500 φιάλες 

2.2.1 Master-class/Walk-around tasting ΗΒ 

a  The Santorini Showcase 

London 

Διοργάνωση ενός (1) walk-around 

tasting ανά έτος 

100 συμμετέχοντες/εκδήλωση 

b  The Santorini Showcase 

Edinburgh 

Διοργάνωση ενός (1) walk-around 

tasting ανά έτος 

40 συμμετέχοντες/εκδήλωση 

c  The Santorini Showcase 

(Consumer) Edinburgh 

Διοργάνωση ενός (1) walk-around 

tasting ανά έτος 

30 συμμετέχοντες/εκδήλωση 

2.2.2 Winemakers Dinners/Round tables 

a  Round Table για 6 

κορυφαίους 

επαγγελματίες οίνου 

Διοργάνωση ενός (1) round table για 

κορυφαίους αγοραστές 

6 συμμετέχοντες/εκδήλωση 

b  Γεύμα με Sommeliers: 

The Santorini Sommelier 

Lunch 

Διοργάνωση ενός (1) γεύματος 15-20 συμμετέχοντες/εκδήλωση 

2.2.3 Tastings 



   
 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» 

 σελ. 52 

 

[52] 

 

a  Συμμετοχή στο SITT 

(Specialist Importers 

Trade Tasting) 

Διοργάνωση μιας (1) συμμετοχής Μεγάλος αριθμός 

συμμετεχόντων. δ/υ 

b  Συμμετοχή στο Oxford 

Wine Festival 

Διοργάνωση μιας (1) συμμετοχής Μεγάλος αριθμός 

συμμετεχόντων. δ/υ 

c  Συμμετοχή στο 

Decanter Fine Wine 

Encounter 

Διοργάνωση μιας (1) συμμετοχής Μεγάλος αριθμός 

συμμετεχόντων. δ/υ 

2.2.4 Προώθηση σε 

σημεία πώλησης 

Διοργάνωση ενός (1) μήνα προώθησης 

ΠΟΠ Σαντορίνη 

10  κάβες (συνολικά) 

2.2.5 Αποστολή 

δειγμάτων σε 

διαμορφωτές γνώμης 

Δυο (2) αποστολές δειγμάτων σε 

οινογράφους 

60 οινογράφοι (συνολικά) 

2.2.6 Εκπαιδευτικά 

Σεμινάρια 

Διοργάνωση εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων σε οινικά σχολεία 

Περίπου 10 σχολεία και 200 

μαθητές (συνολικά) 

2.3 Εκπαιδευτικά Ταξίδια 

σε τόπο παραγωγής 

Διοργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών 

ανά έτος 

8 συμμετέχοντες ανά έτος 

ΔΡΑΣΗ 3 

3.1 Ανάπτυξη οπτικής 

ταυτότητας 

Δημιουργία οδηγού και μακετών 

οπτικής ταυτότητας 

Δημιουργία οδηγού και μακετών 

οπτικής ταυτότητας 

3.2 Προωθητικό και ενημερωτικό υλικό 

3.2.1 Ενημερωτικό 

Φυλλάδιο έργου 

Σχεδιασμός και παραγωγή φυλλαδίου 2000 τεμάχια 

3.2.2 Οπτικοακουστικό 

υλικο (βίντεο & 

φωτογραφίες) 

Δημιουργία οπτικοακοστικού υλικού 80-100 φωτογραφίες & 2 βίντεο 

(συνολικά) 

3.2.3 Προωθητικό υλικό Σχεδιασμός και παραγωγή 

προωθητικού υλικού 

Sleeves  Τεμάχια  100 

Dropstop Τεμάχια  1500 

Ανοιχτήρια Τεμάχια  1500 

Πάνινες Τσάντες Τεμάχια  1500 

Χάρτης Τεμάχια 1500 

Banners Τεμάχια  8  (συνολικά) 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης και χωρίζεται σε δύο 

διακριτές φάσεις: 

 1ο έτος:  από υπογραφή σύμβασης δικαιούχου – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως και 

31/8/2022 

 2ο έτος:  από 15/10/2022 έως 31/8/2023 

Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος προώθησης θεωρείται η ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του ΥΠΑΑΤ και ως ημερομηνία λήξης η 31η Αυγούστου 
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κάθε έτους. Καμία δράση δεν είναι επιλέξιμη αν υλοποιηθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία. Για τη 

μετάβαση σε κάθε επόμενη φάση, απαιτείται η σχετική έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων – Τμήμα Προγραμμάτων Προώθησης Οίνου και Λοιπών Προϊόντων. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ  

Για τους σκοπούς της παρούσας διακήρυξης και της εξ αυτής απορρέουσας σύμβασης ισχύουν οι παρακάτω 

ορισμοί:  

 «Αναθέτουσα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» : ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

“SANTO WINES”, ΚΤΗΜΑ Ι. &Μ. ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε., ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ, ΕΡΜΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΓΟΣ, Anhydrous Οινοποιητική 

Σαντορίνης ΙΚΕ και ΣΙΓΑΛΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΝ: ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “SANTO WINES”, ο οποίος είναι και ο εργοδότης  του έργου.   

 «φορέας υλοποίησης του προγράμματος»: ο εκάστοτε ανάδοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση 

προσώπων ή κοινοπραξία προσώπων που αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος και 

προκύπτει μετά την ολοκλήρωση διαγωνισμού.  

 «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής»: η τριμελής επιτροπή που συγκροτείται και έχει την 

ευθύνη για την παρακολούθηση, παραλαβή και Πιστοποίηση του έργου  

 «Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών»: η τριμελής επιτροπή 

που έχει την ευθύνη για την  διάνοιξη των φακέλων και την αξιολόγηση των προσφορών και γενικά 

την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας   

 

3. Ανακεφαλαίωση προϋπολογισμού  

αα Περιγραφή 1Ο Έτος 2Ο Έτος 
ΣΥΝΟΛΟ 1ο & 

2ο ΕΤΟΣ 

  ΔΡΑΣΗ 1    

1.1 Διαδικτυακές και Έντυπες Καταχωρήσεις 28.000,00 € 44.200,00 € 72.200,00 € 

1.2 Προβολή και προώθηση στα social media 16.800,00 € 38.800,00 € 55.600,00 € 

1.3 Podcasts 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

  ΔΡΑΣΗ 2    

2.1 Μεταφορά οίνου και υλικών 15.000,00 € 20.000,00 € 35.000,00 € 

2.2 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε ΗΒ    

2.2.1 Master-class/Walk-around tasting ΗΒ    

a The Santorini Showcase London 29.850,00 € 29.850,00 € 59.700,00 € 

b The Santorini Showcase Edinburgh  0,00 € 19.580,00 € 19.580,00 € 

c 
The Santorini Showcase (Consumer) 

Edinburgh 
0,00 € 10.810,00 € 10.810,00 € 

2.2.2 Winemakers Dinners/Round tables    

a 
Round Table για 6 κορυφαίους 

επαγγελματίες οίνου 
0,00 € 10.040,00 € 10.040,00 € 
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b 
Γεύμα με Sommeliers: The Santorini 

Sommelier Lunch  
18.760,00 € 0,00 € 18.760,00 € 

2.2.3 Tastings    

a 
Συμμετοχή στο SITT (Specialist Importers 

Trade Tasting) 
0,00 € 13.180,00 € 13.180,00 € 

b 
Συμμετοχή στο Decanter Fine Wine 

Encounter  
0,00 € 15.180,00 € 15.180,00 € 

c Συμμετοχή στο Oxford Wine Festival  0,00 € 16.180,00 € 16.180,00 € 

2.2.4 Προώθηση σε σημεία πώλησης  0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

2.2.5 
Αποστολή δειγμάτων σε διαμορφωτές 

γνώμης 
4.000,00 € 8.000,00 € 12.000,00 € 

2.2.6 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 6.800,00 € 0,00 € 6.800,00 € 

2.3 Εκπαιδευτικά Ταξίδια σε τόπο παραγωγής 26.000,00 € 26.000,00 € 52.000,00 € 

  ΔΡΑΣΗ 3    

3.1 Ανάπτυξη οπτικής ταυτότητας 16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 € 

3.2.1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο έργου 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 

3.2.2 
Οπτικοακουστικό υλικο (βίντεο & 

φωτογραφίες) 
16.000,00 € 0,00 € 16.000,00 € 

3.2.3 Προωθητικό υλικό 14.400,00 € 0,00 € 14.400,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ   193.610,00 € 267.820,00 € 461.430,00 € 

Αμοιβές οργανισμού εκτέλεσης (ανώτατο όριο: 10% του 

Α)  

19.361,00 € 26.782,00 € 46.143,00 € 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 24% 212.971,00 € 294.602,00 € 507.573,00 € 

ΦΠΑ 24% 51.113,04 € 70.704,48 € 121.817,52 € 

Σύνολο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 264.084,04 € 365.306,48 € 629.390,52 € 

 

  



   
 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)» 

 σελ. 55 

 

[55] 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, τις προϋποθέσεις και τους χρονικούς περιορισμούς που έχουν 

τεθεί, χωρίς επιφυλάξεις ή περιορισμούς, δεσμευόμαστε να εκτελέσουμε όλες τις εργασίες για την 

υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ)»  στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» 

 

και παραθέτουμε τον κάτωθι Πίνακα Προϋπολογισμού: 

 

αα Περιγραφή 1Ο Έτος 2Ο Έτος 
ΣΥΝΟΛΟ 1ο & 

2ο ΕΤΟΣ 

  ΔΡΑΣΗ 1    

1.1 Διαδικτυακές και Έντυπες Καταχωρήσεις   

1.2 Προβολή και προώθηση στα social media   

1.3 Podcasts    

  ΔΡΑΣΗ 2    

2.1 Μεταφορά οίνου και υλικών    

2.2 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις σε ΗΒ    

2.2.1 Master-class/Walk-around tasting ΗΒ    

a The Santorini Showcase London    

b The Santorini Showcase Edinburgh     

c The Santorini Showcase (Consumer) Edinburgh    

2.2.2 Winemakers Dinners/Round tables    

a 
Round Table για 6 κορυφαίους επαγγελματίες 

οίνου 
   

b 
Γεύμα με Sommeliers: The Santorini Sommelier 

Lunch  
   

2.2.3 Tastings    

a 
Συμμετοχή στο SITT (Specialist Importers Trade 

Tasting) 
   

b Συμμετοχή στο Decanter Fine Wine Encounter     

c Συμμετοχή στο Oxford Wine Festival     

2.2.4 Προώθηση σε σημεία πώλησης     

2.2.5 Αποστολή δειγμάτων σε διαμορφωτές γνώμης   

2.2.6 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια    

2.3 Εκπαιδευτικά Ταξίδια σε τόπο παραγωγής   

  ΔΡΑΣΗ 3    

3.1 Ανάπτυξη οπτικής ταυτότητας   

3.2.1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο έργου   

3.2.2 Οπτικοακουστικό υλικο (βίντεο & φωτογραφίες)   

3.2.3 Προωθητικό υλικό    

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ      
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Αμοιβές οργανισμού εκτέλεσης (ανώτατο όριο: 10% του 

Α)  
   

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 24%    

ΦΠΑ 24%    

Σύνολο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%    

 

Βάση των ανωτέρω, η συνολική τιμή της προσφοράς μας είναι: 

………… συν ΦΠΑ ……… σύνολο ……… 

Επώνυμο και όνομα: [… ] 

Εξουσιοδοτημένος να υπογράψει την προσφορά αυτή εκ μέρους του: 

 

[ ] 

Τόπος και Ημερομηνία: […………………………………………………………….…………. 

Υπογραφή και Σφραγίδα εταιρίας: 

[…………………………………………………………….……] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  

 

Στην __________σήμερα την __________, ημέρα _________, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 

 

1.Της ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “SANTO WINES”, ΚΤΗΜΑ Ι. 

&Μ. ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε., ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ, ΕΡΜΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΓΟΣ, Anhydrous Οινοποιητική Σαντορίνης ΙΚΕ και ΣΙΓΑΛΑΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΝ: ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “SANTO 

WINES”, που εδρεύει στον Πύργο, ΤΚ 847 00, Σαντορίνη, με αριθμό φορολογικού μητρώου 096007229 της 

Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Θήρας και η οποία εκπροσωπείται από τον κ. Ματθαίο Δημόπουλο, 

αποκαλούμενου στο εξής «ο Εργοδότης» και  

2. αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ________________, η οποία εδρεύει _____________ νομίμως 

εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσας από _____________, καλούμενης στο εξής «ο 

Εκτελεστικός Οργανισμός»  

Έχοντας υπόψη: 

(a). Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την 

κατάργηση των κανονισμών 922/72/ΕΟΚ, 234/79/ΕΟΚ, 1037/2001/ΕΚ και 1234/2007/ΕΚ του 

Συμβουλίου  

(b). Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη 

συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής 

(c). Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 

(d). Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αρίθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 

κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/87, (ΕΚ) 165/84, (ΕΚ) 

2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου 

(e). Την ΚΥΑ αριθμ. 491/62337/27-3-2019 (ΦΕΚ 1549/Β/7-5-2019) Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 

υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 

20.12.2013, σ. 671), του υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 

190 της 15.7.2016, σ. 1) και του υπ’ αρ. 2016/1150 εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ 

L 190 της 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες 

για την προγραμματική περίοδο 2019-2023» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ αρίθμ. 

782/181320/6-7-2020 (ΦΕΚ 2936/Β/17-7-2020) 
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(f). την υπ’ αριθμ. 1251/251444/12-10-2021 Απόφαση Έγκρισης του Προγράμματος, του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1: Σκοπός –Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης 

 

1. Στο πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 Κοινοβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 2016/1150  της 

Επιτροπής   σχετικά με ενέργειες προώθησης και προβολής οίνου σε Τρίτες χώρες, εγκρίθηκε με την υπ’αρίθ. 

Πρωτ. 1251/251444/12-10-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η πρόταση που υπέβαλε η εταιρεία ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΩΣΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “SANTO WINES”, ΚΤΗΜΑ Ι. &Μ. ΑΡΓΥΡΟΣ Ο.Ε., ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ, ΕΡΜΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΓΟΣ, 

ANHYDROUS ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΙΚΕ και ΣΙΓΑΛΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΝ: ΕΝΩΣΗ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “SANTO WINES με θέμα «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ 

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)». 

2. Σε εκτέλεση των ως άνω Κανονισμών, ο Εργοδότης προκήρυξε Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές για την επιλογή φορέα Εκτέλεσης του ανωτέρω εγκεκριμένου Έργου, η εκτέλεση του οποίου 

κατακυρώθηκε στον Εκτελεστικό Οργανισμό με το από ______  Πρακτικό. 

3. Ειδικότερα, ο Εκτελεστικός Οργανισμός αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του 

ποσού των  507.573,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  (ήτοι συνολικό ποσό 629.390,52 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 

4. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός αναλαμβάνει την υλοποίηση των άμεσων δράσεων που περιλαμβάνονται στον 

συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό και αναλύονται στο Παράρτημα της Σύμβασης, και οι οποίες 

ανέρχονται σε ποσό ____________________ 

 

Άρθρο 2: Υποχρεώσεις του Εργοδότη 

 

1. Ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους ότι για την υλοποίηση του έργου από τον Εκτελεστικό 

Οργανισμό, ο Εργοδότης θα παράσχει στον Εκτελεστικό Οργανισμό έγκαιρα τα έγγραφα και τις πληροφορίες 

για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις όπως αυτές 

προκύπτουν από την υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 

του Εργοδότη, των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 Κοινοβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 2016/1150  της Επιτροπής 

και της εθνικής νομοθεσίας 

2. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης επιδείξει αδικαιολόγητη και πέραν της συναλλακτικής πρακτικής 

καθυστέρηση για την παράδοση των πληροφοριών, έγγραφων και λοιπών στοιχείων που σχετίζονται με την 

υλοποίηση του παρόντος έργου, τότε γίνεται δεκτό ότι για την καθυστέρηση, η οποία πιθανόν να προκύψει 

στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης, όπως ορίζεται στη σύμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων, ο Εκτελεστικός Οργανισμός δε φέρει καμία ευθύνη. 

3. Σε περίπτωση που τα παραπάνω έγγραφα, στοιχεία, πληροφορίες περιέχουν ανακρίβειες, γενικότητες ή 

είναι ανεπαρκή ή ψευδή τότε ο Εκτελεστικός Οργανισμός δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αν το παραδοτέο 
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έργο παρουσιάσει ελλείψεις ή δεν είναι αποτελεσματικό, ο δε εργοδότης οφείλει να το παραλάβει ως έχει 

καταβάλλοντας το συμφωνημένο συμβατικό τίμημα. 

4. Ο Εργοδότης διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα τροποποιήσεων του προς υλοποίηση έργου στα πλαίσια 

πάντα των συμβατικών του υποχρεώσεων προς το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την 

προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση των εν λόγω αιτούμενων τροποποιήσεων θα γίνει στον Εκτελεστικό 

Οργανισμό σε διάστημα τουλάχιστον πρωτύτερο των τεσσάρων (4) μηνών. 

 

Άρθρο 3. Υποχρεώσεις του Εκτελεστικού Οργανισμού 

 

1 Mε την υπογραφή της σύμβασης o εκτελεστικός οργανισμός θα καταθέσει εγγυήσεις αξίας ίσης με το 5% 

του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου.  Με την απρόσκοπτη ολοκλήρωση κάθε φάσης και με την έγκριση 

έναρξης της επόμενης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, θα 

απομειώνεται το ύψος της εγγύησης με την εκάστοτε επιστροφή από τον πρώτο συμβαλλόμενο στον 

δεύτερο, των εγγυήσεων, που αφορούν στο έτος επιτυχούς ολοκλήρωσης. 

2.Ο Εκτελεστικός Οργανισμός οφείλει να παραδώσει το έργο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εργοδότη, των 

Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 Κοινοβουλίου και (ΕΕ) αριθ. 2016/1150  της Επιτροπής και της εθνικής 

νομοθεσίας καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Εργοδότη και όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 και στο παράρτημα 

της παρούσας σύμβασης. 

3. Σε κάθε περίπτωση οι υποχρεώσεις του Εκτελεστικού Οργανισμού αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του 

έργου ποιοτικά και τεχνικά δεδομένα είναι αυτές που περιέχονται στην παρούσα σύμβαση και στο 

παράρτημα της, στην υπογεγραμμένη σύμβαση του Εργοδότη με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, καθώς επίσης και στην τελικώς εγκεκριμένη υποβληθείσα μελέτη και των ενδεχόμενων 

εγκεκριμένων τροποποιήσεων. 

4. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός οφείλει να τηρήσει εχεμύθεια για τα στοιχεία που θα περιέλθουν στη γνώση 

του κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

5. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός στις επαφές του σχετικά με την υλοποίηση του έργου θα αναφέρει ρητά και 

ξεκάθαρα το όνομα της επιχείρησης για την οποία ενεργεί καθώς και τον τίτλο του προγράμματος από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

6. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός προ της εκτέλεσης εκάστης ενέργειας οφείλει να συνεργάζεται με τον 

Εργοδότη, τα εντεταλμένα του όργανα, τους συνεργάτες που αυτός θα υποδείξει όσον αφορά τα ποιοτικά 

αυτής χαρακτηριστικά και την αποτελεσματικότητα της και η συγκεκριμένη ενέργεια να τυγχάνει της τελικής 

έγκρισης του Εργοδότη. Ως τελική έγκριση θεωρείται η έγγραφη βεβαίωση έγκρισης του Εργοδότη, της 

οποίας επίδοση θα πρέπει να γίνει σε διάστημα εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αιτήσεως επίδοσής 

της εκ του Εκτελεστικού Οργανισμού. Σε περίπτωση που επίδοση τελικής εγκρίσεως δεν αποδοθεί εντός του 

παραπάνω χρονικού διαστήματος στον Εκτελεστικό Οργανισμό, η επίδοση εγκρίσεως θεωρείται αυτοδίκαια 

και τίθεται αυτόματα σε ισχύ. 

7. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Εκτελεστικό Οργανισμό από τον Εργοδότη με την ολοκλήρωση 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ολόκληρου του έργου. 

8. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός θα υπόκειται στους ίδιους ελέγχους, που υπόκειται και ο Εργοδότης σύμφωνα 

με το άρθρο 18 της ΚΥΑ αριθ. 491/62337/27.3.2019 (Β΄1549) όπως ισχύει. 
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Άρθρο 4: Διάρκεια της Σύμβασης 

 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Εργοδότη. 

Η σύμβαση χωρίζεται σε δύο διακριτές φάσεις: 

 1ο έτος:  από υπογραφή σύμβασης δικαιούχου – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έως και 

31/8/2022 

 2ο έτος:  από 15/10/2022 έως 31/8/2023 

Καμία δράση δεν είναι επιλέξιμη αν υλοποιηθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία. Για τη μετάβαση σε κάθε 

επόμενη φάση, απαιτείται η σχετική έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Τμήμα 

Προγραμμάτων Προώθησης Οίνου και Λοιπών Προϊόντων. 

 

Άρθρο 5: Αμοιβή-Οικονομικοί όροι 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ______  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

ο οποίος καταβάλλεται από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο επιπρόσθετα, σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται. 

 

Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους _________________ πλέον ΦΠΑ., ήτοι, 10% επί του 

προϋπολογισμού των δράσεων, το οποίο αποτελεί την αμοιβή του εκτελεστικού οργανισμού. 

Η αμοιβή του Εκτελεστικού Οργανισμού θα δοθεί τμηματικά με την ολοκλήρωση του κάθε φυσικού 

αντικειμένου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και με την έκδοση του σχετικού 

παραστατικού. Ο Εργοδότης προ της εξοφλήσεως του τιμολογίου ελέγχει τα σχετικά παραστατικά ως προς 

τη συμβατότητα τους με το εκτελούμενο έργο και τα προβλεπόμενα στη σύμβαση του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Άρθρο 6. Αναθεώρηση Τιμών 

 

Η αμοιβή που αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης θεωρείται σταθερή σύμφωνα και ανάλογα 

πάντα με το επιμέρους εκτελούμενο έργο. 

 

Άρθρο 7. Ανωτέρα Βία  

 

Σε περίπτωση όπου ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη περιέλθει σε κατάσταση ανωτέρας βίας, όπου 

τέτοια νοούνται ενδεικτικά, οι καθολικές απεργίες, ακραία καιρικά φαινόμενα, πόλεμος, εξεγέρσεις, φωτιά, 

βανδαλισμοί, σεισμοί κλπ οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και να προβεί σε 

ενέργειες διόρθωσης της κατάστασης που παρεμποδίζει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με το 

παράρτημα της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που η διόρθωση της κατάστασης είναι ανέφικτη, τότε το 

Έργο διακόπτεται και ο Εργοδότης οφείλει να εξοφλήσει το τίμημα του φυσικού αντικειμένου που έχει 

υλοποιηθεί ως τότε. 

 

Άρθρο 8: Ρήτρες 
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Σε περίπτωση αθέτηση των όρων της σύμβασης από τον Εκτελεστικό Οργανισμό, καταπίπτει η εγγυητική 

καλής εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 9. Γενικές Διατάξεις 

 

1. Καμιά τροποποίηση, προσθήκη, διαγραφή, ακύρωση ή άλλη μεταβολή όρου ή διατάξεως της παρούσας 

σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, εκτός εάν έχει διατυπωθεί εγγράφως, έχει γίνει κοινά αποδεκτή και φέρει τις 

υπογραφές εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των συμβαλλομένων. 

2. Δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης έχει εκάτερο των συμβαλλομένων μερών μόνο σε 

περίπτωση υπαίτιας παραβάσεως εκ μέρους ετέρου αντισυμβαλλομένου. 

3. Εφαρμοστέο Δίκαιο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά θα υπάγεται στα αρμόδια δικαστήρια 

της έδρας του Εργοδότη. 

 

Άρθρο 10. Υποχρέωση Εχεμύθειας 

 

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός οφείλει: 

α. Να χειρίζεται ως απόρρητα όλα τα έγγραφα, τα στοιχεία, τις πληροφορίες κλπ που περιέχονται στη γνώση 

και κατοχή του στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. 

β. Να μην αποκαλύπτει σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά να μην δημοσιοποιεί κανένα από τα 

προαναφερόμενα έγγραφα, τα στοιχεία κ.λπ. ή οποιαδήποτε πληροφορία που απορρέει από αυτά. 

Η παρούσα σύμβαση υπεγράφη σε τρία πρωτότυπα αντίγραφα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο εργοδότης 

 

 

(ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου, 

Σφραγίδα & υπογραφή) 

 

Ο Ανάδοχος 

 

 

(ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου, 

Σφραγίδα & υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Επώνυμο:  Όνομα:  

Πατρώνυμο: Μητρώνυμο: 

Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης: 

Τηλέφωνο:  

Fax: 

e-mail:  

Διεύθυνση Κατοικίας:  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Όνομα ιδρύματος Τίτλος πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου 

    

    

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Θέση ή Έργο Εργοδότης Καθήκοντα Από: 

(μμ/εεεε) 

    

    

 

Βεβαιώνω ότι τα ανωτέρω δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή. 

 

[υπογραφή στελέχους] 

 


