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Αθήνα, 24/03/2022 

                                                                                                                                 Αρ. Πρωτ. 701 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης  

για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο 

«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» 

στο πλαίσιο της Πράξης 

«Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων σύγχρονων τεχνιτών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035205. 

 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών δημοσιότητας για 

τις ανάγκες του Υποέργου 2 της Πράξης με κωδικό MIS 5035205 και τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1.280 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: 6Ξ3Ω465ΧΙ8-Ξ8Ω)» και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τους Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  

Ειδικότερα, τα στοιχεία της υπό ανάθεση σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Β.Ε.Α.) 

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας εκ του νόμου διαθέτει οικονομική αυτονομία και διοικητική 

αυτοτέλεια, προϋποθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του θεσμικού του ρόλου, 

προώθηση των σκοπών του, που περιλαμβάνει κυρίως: 

• Την προστασία των συμφερόντων των βιοτεχνών στα πλαίσια ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. 

• Την ενημέρωση των βιοτεχνών για την προσφορότερη εκμετάλλευση των κινήτρων-ευκαιριών 

που παρέχονται από το κράτος, βάσει της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας. 

• Την παροχή γνωμοδοτήσεων προς τα όργανα της πολιτείας σε θέματα που αφορούν τα μέλη: 

φορολογικό, χρηματοδότηση, εξαγωγές, εκθεσιακή πολιτική, επαγγελματική στέγη κλπ. 
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• Την πιστοποίηση της δραστηριότητας (οικονομικής και επιχειρηματικής) των βιοτεχνών-μελών, 

όταν αυτό ζητηθεί από κρατική υπηρεσία ή οργανισμό. 

• Την παροχή ανταποδοτικής φύσης υπηρεσιών προς τα μέλη του, σε θέματα σύστασης, 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων, κατάρτισης, εξωστρέφειας και καινοτομίας, σε όλη τη διάρκεια του 

επιχειρηματικού τους βίου.   

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Η ανάθεση της παρούσας σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/τ. Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

και ιδίως τις διατάξεις περί απευθείας ανάθεση του άρθρου 118. 

 

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Β.Ε.Α.) αφού έλαβε υπόψιν:  

• Το Ν. 3305/1925 (ΦΕΚ Α 1925) περί συστάσεως επαγγελματικών και βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, 

• Το Ν. 2422/1940 (ΦΕΚ Α’ 206) περί Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, 

• Το Π.Δ. 129/1996 (ΦΕΚ Α’ 94) «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών (ΒΕΑ)», 

• Το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ  Α’ 171), «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, 

• Τη με αρ. 2.1/18-12-2017 απόφαση του του ΒΕΑ εκλογής των μελών της Διοικητικής Επιτροπής 

του ΒΕΑ, 

• Τη με αρ. 1078/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επικύρωσης των 

αποτελεσμάτων εκλογής των μελών του Δ.Σ. του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που 

διεξήχθη στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2017, 

• Τη με Α.Π. 5788/1873/Α3/21.09.2018 Πρόσκληση, με κωδικό 110 και α/α ΟΠΣ 3319, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, 

επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» και 02Σ 

«Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες 

αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων 

Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β' κύκλος)- ΑΔΑ: ΩΕ7Ε465ΧΙ8-ΖΤ2», 

• Τη με αρ. 3861/1258/Α3 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1.280 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ» και MIS 5035205 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» (ΑΔΑ: 6Ξ3Ω465ΧΙ8-Ξ8Ω), 

• Τη με αρ. 3768/29-06-2021 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1.280 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035205 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» (ΑΔΑ: ΩΣ6446ΜΤΛΠ-ΠΒΖ),  

• Τη με αρ. 118/10-10-2018 σχετική Απόφαση του Δ.Σ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Β.Υ.), 

• Τη με αρ. 11/29-10-2018 σχετική Απόφαση του Δ.Σ. του ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, 

• Το από 4084/31-10-2018 ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την πράξη «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

1.280 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ» μεταξύ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Β.Υ.), («Κύριος του Έργου») και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ, «Δικαιούχος / Φορέας Υλοποίησης», 

• Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 

• Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
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γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και ιδίως 

το άρθρο 20 αυτού, όπως ισχύει,  

• Τον Κανονισμό 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τη κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του 

Συμβουλίου», 

• Τον  Κανονισμό 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 

2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 

της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 

223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012,  

• Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

• Τη με Α.Π. 46274/ΕΥΘΥ 482/27.04.2016 Υπουργική Απόφαση «Βασικές κατευθύνσεις 

υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και 

χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

δημόσιου χαρακτήρα», 

• Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521): Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς», 

• Τη με αρ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β΄5968) Αντικατάσταση της ΥΑ 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς Κανόνες Επιλεξιμότητας 

Δαπανών- Ελέγχους Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Υπ.Α.Συ.Δ), 

• Την με Α.Π. 20/01-07-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Β.Ε.Α. αποδοχής της απόφασης ένταξης και 

χρηματοδότησης της Πράξης, εξουσιοδότησης της Διοικητικής Επιτροπής του Β.Ε.Α. να 

αποφασίζει για τις διαδικασίες που αφορούν την υλοποίηση και εκτέλεση της πράξης, καθώς και 

τη συγκρότηση/ στελέχωση της Ομάδας Έργου υλοποίησης της πράξης με τακτικό και έκτακτο 
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προσωπικό, και εξουσιοδότησης του Προέδρου του Β.Ε.Α. να υπογράφει κάθε έγγραφο που 

απαιτείται στο πλαίσιο της ανωτέρω εξουσιοδότησης της Διοικητικής Επιτροπής, 

• Την με Α.Π.  50/19/01-07-2019 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Β.Ε.Α. εξουσιοδότησης 

του Προέδρου του Β.Ε.Α. να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με την υλοποίηση της Πράξης και 

συγκρότησης της Επιτροπής Επιλογής των έκτακτων στελεχών της Ομάδας Έργου,  

• Τις διατάξεις του Ν.4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

• Τις διατάξεις του Ν. ν. 4782/2021 "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

υγεία", 

• Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το 

πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου,  

• Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που τροποποιεί την 

παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις 

συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, 

• Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις», 

• Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των 

δαπανών, 

• Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

• Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
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περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

• Τις ειδικότερες δράσεις του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του 

έργου και είναι σύμφωνες με το εγχειρίδιο του προγράμματος, 

• Την υπ’ αρ. 411.3/140/10/23-03-2022 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Β.Ε.Α. έγκρισης 

του τελικού σχεδίου της πρόσκλησης, 

 

Απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο 

πλαίσιο του Υποέργου 2 «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και 

δημοσιότητας της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού 

τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων τεχνητών» με κωδικό ΟΠΣ 5035205. 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (χωρίς ΦΠΑ): Δώδεκα Χιλιάδες Ενενήντα Έξι ευρώ και εβδομήντα 

επτά λεπτά (12.096,77 €) 

 

ΦΠΑ: 24%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 2.903,23 € 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) : Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ 

(15.000,00 €) 

 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Ευρώ  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύμβασης εκτείνεται από την υπογραφή της έως τις 31/12/2022, 

ημερομηνία κατά την οποία ορίζεται η λήξη της Πράξης με MIS 5035205, με πιθανή παράταση της 

διάρκειας του παρόντος έργου εάν παραταθεί η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής Πράξης.  

  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ -ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ  
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Η Πράξη με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1.280 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ» και MIS 5035205» στην οποία 

εντάσσεται το παρόν έργο έχει υποβληθεί ως πρόταση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΩΝ & 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (ΠΟΕΒΥ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Κωδικό 110 του ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας 02 

«Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές 

απαιτήσεις» & 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις 

νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)». 

Η εγκεκριμένη δράση, με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1.280 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ» υλοποιείται από το 

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (Δικαιούχος Φορέας και Φορέας Υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα με 

το υπ΄ αριθμ. 4084/31-10-2018 σύμφωνο συνεργασίας που υπεγράφη με την Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων -Π.Ο.Ε.Β.Υ.). 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης 1.280 εργαζομένων 

και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας (πανελλαδική εφαρμογή), για την απόκτηση νέων γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την 

προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την 

εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να 

αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της 

επαγγελματικής τους ικανότητας.  

Μέσω της Πράξης σχεδιάζεται η υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία σχεδιάστηκαν 

με βάση τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και τις τάσεις 

σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα προγράμματα είναι τα εξής: 

• Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου  

• Θέματα Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Τοποθέτησης και Εμπορίας Υαλοπινάκων 
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Σκοπό του παρόντος έργου αποτελεί η ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των δυνητικά ωφελούμενων της Πράξης, αλλά και του ευρύτερου κοινού σχετικά με 

τα οφέλη από την υλοποίηση αυτής, στην οικονομία και την κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, στόχους του 

έργου αποτελούν :  

▪ η μεθοδική και στοχευμένη επικοινωνία των δράσεων της Πράξης στους ενδιαφερόμενους 

ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς, εν γένει,  

▪ η προσέλκυση νέων υποψήφιων ωφελούμενων,  

▪ η ευρύτερη διάδοση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της Πράξης στο 

ευρύτερο κοινό. 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ευαισθητοποίησης, προβολής και δημοσιότητας 

στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 1.280 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ» και το οποίο συνίσταται 

στην υλοποίηση προγράμματος δημοσιότητας καθώς και επιμέρους συναφών ενεργειών, για την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικά ωφελούμενων και συμμετεχόντων στην Πράξη, αλλά και 

του ευρύτερου κοινού, σχετικά με τα οφέλη από την υλοποίησή της Πράξης, σε επίπεδο οικονομικό και 

την κοινωνικό.  

Πιο αναλυτικά, η υπό ανάθεση σύμβαση εξειδικεύεται στην υλοποίηση των κάτωθι δράσεων και 

αντίστοιχα υποβολή προς την Αναθέτουσα Αρχή των ακόλουθων Παραδοτέων:  

  





 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, 

προβολής, προώθησης και δημοσιότητας» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5035205  

     9 
 

 

Αρ. 
Παραδοτέου 

Παραδοτέα  Σύντομη Περιγραφή  Κόστος (με ΦΠΑ) 

Π1 Σχεδιασμός και 
Παραγωγή 
Banners 

Ψηφιακός Σχεδιασμός και παραγωγή δύο (2) 
ηλεκτρονικών banners σύμφωνα με τις τεθείσες 
προδιαγραφές του έργου, με στόχο την προβολή 
του έργου και την αποτελεσματικότερη διάχυση 
των αποτελεσμάτων.  

304 € 

Π2 Διοργάνωση 
και διεξαγωγή 
4 ημερίδων 
προσέλκυσης 
ωφελουμένων  

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις (4) ημερίδες (για 
έως 200 συμμετέχοντες) με στόχο την 
προσέλκυση δυνητικών ωφελούμενων και την 
πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με το έργο και τα 
οφέλη του. Λόγω έκτακτων υγειονομικών 
συνθηκών είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν 
και ηλεκτρονικά με χρήση των κατάλληλων 
εργαλείων για τηλεδιασκέψεις π.χ. ZOOM, 
GoToMeeting  

9.600 € 

Π3 Σχεδιασμός και 
εκτύπωση 
προσκλήσεων 
και 
προγραμμάτων 
για τις 
ημερίδες 
προσέλκυσης 
ωφελουμένων  

Σχεδιασμός, εικαστική επιμέλεια και παραγωγή 
κειμένου προσκλήσεων (για 4 ημερίδες) σε 
ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, που αποσκοπούν 
στην προσέλκυση και ενημέρωση των 
υποψήφιων ωφελουμένων. Η εκτύπωση 
προσκλήσεων στο πλαίσιο του παρόντος 
Παραδοτέου θα αφορά σε εκτύπωση 1000 
προσκλήσεων και 1000 προγραμμάτων για το 
σύνολο των ημερίδων. 

580 € 

Π4 Σχεδιασμός και 
αποστολή 
Newsletters (6 
τμχ)  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη δημιουργία και την 
αποστολή ενημερωτικών δελτίων-newsletters (6) 
για την βέλτιστη και ευρύτερη διάχυση της 
πληροφορίας σχετικά με την Πράξης και τις 
ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο 
αυτής.  

216 € 

Π5 Σχεδιασμός και 
εκτύπωση 
δισέλιδων 
ενημερωτικών 
φυλλαδίων 
(2.000 τμχ) 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει το σχεδιασμό και 

εκτύπωση δισέλιδων ενημερωτικών φυλλαδίων 

(2.000 τμχ) τα οποία θα συνδράμουν στην 

προβολή της Πράξης, των δράσεων και των 

ωφελειών από την υλοποίηση αυτής. 

800 € 

Π6 Σχεδιασμός και 
εκτύπωση 
αφισών της 
Πράξης (200 
τμχ) 

Ψηφιακός Σχεδιασμός και Εκτύπωση των αφισών 
της Πράξης. Σκοπός είναι η ενίσχυση της 
προβολής του έργου και της διάχυσης των 
αποτελεσμάτων του με επιλεκτική και 
στοχευμένη πληροφόρηση. Εκτύπωση 200 

1.800 € 
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τεμαχίων που θα τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο 
σε εργασιακούς χώρους των επιχειρήσεων. 

Π7 Δημοσιεύσεις 
στον έντυπο 
και 
ηλεκτρονικό 
τύπο (6 
καταχωρήσεις)  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει το συγγραφή, επιμέλεια 
για έξι (6) καταχωρήσεις σε επιλεγμένα μέσα του 
έντυπου και ηλεκτρονικού  
Τύπου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν 
πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τις 
ενέργειες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 
του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης 
του. Εκ των 6 καταχωρήσεων οι 2 θα γίνουν στον 
έντυπο τύπο και οι 4 στον ηλεκτρονικό τύπο 

1.200 € 

Π8 Προβολή του 
έργου στα 
μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης 
(Facebook, 
Instagram. 
Twitter) 

 Συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η 
προβολή του έργου σε δημοφιλή μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (4 καταχωρήσεις), με 
στόχο την πληροφόρηση, την προσέλκυση 
ενημέρωση - πληροφόρηση προσέλκυση 
υποψήφιων ωφελούμενων, και τη διάδοση 
αποτελεσμάτων του έργου) 

500 € 

  

 ΣΥΝΟΛΟ   15.ΟΟΟ € 

 
Τέλος αναφορικά με τις ημερίδες, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες και απρόβλεπτες συνθήκες λόγω 

κορωνοϊού, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν με φυσική  παρουσία, τότε ο ανάδοχος 

έχει τη δυνατότητα να τις εκτελέσει με ηλεκτρονικά μέσα, π.χ. zoom ή άλλα αντίστοιχα εργαλεία, με 

αντίστοιχη παραγωγή και διανομή των προγραμμάτων / προσκλήσεων σε ψηφιακή μορφή.  

Σε περίπτωση πραγματοποίησης της ημερίδας με τηλεδιάσκεψη θα αποσταλούν προσκλήσεις μέσω 

email. 

Σημειώνεται ότι στην προαναφερθείσα περίπτωση δεν μεταβάλλεται ο προϋπολογισμός του 

ανατιθέμενου έργου.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωμή θα λαμβάνει χώρα τμηματικά, με βάση την παράδοση των αντίστοιχων 

υπηρεσιών των παραδοτέων και πιο συγκεκριμένα:  

-Ποσοστό 30% του συνολικού συμβατικού τμήματος θα καταβάλλεται, με την παραλαβή των ακόλουθων 

Παραδοτέων: 

• Παραδοτέο Π.1:  Σχεδιασμός και Παραγωγή 2 Banners (σχεδιασμός 2 Banners) 

• Παραδοτέο Π.5: Σχεδιασμός και εκτύπωση δισέλιδων ενημερωτικών φυλλαδίων (2.000 τμχ) 
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• Παραδοτέο Π.6: Σχεδιασμός και εκτύπωση αφισών της Πράξης (200 τμχ) 

-Ποσοστό 50% του συνολικού συμβατικού τμήματος θα καταβάλλεται, με την ολοκλήρωση του 50% και 

την παραλαβή, αντίστοιχα, από την Αναθέτουσα Αρχή των ακόλουθων Παραδοτέων: 

• Παραδοτέο Π.2: Διοργάνωση και διεξαγωγή 4 ημερίδων προσέλκυσης ωφελουμένων  

• Παραδοτέο Π.3: Προσκλήσεις και προγράμματα για 4 ημερίδες προσέλκυσης ωφελουμένων  

• Παραδοτέο Π.7: Δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (6 καταχωρήσεις) 

-Το υπόλοιπο 20% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την ολοκλήρωση και την 

οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης των Παραδοτέων του Αναδόχου.  

Η εξόφληση του Αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σύμβαση που θα ακολουθήσει 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και υπόκειται σε κάθε νόμιμο φόρο ή κράτηση. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, 

Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών. 

 

CPV:  

79952000‐2: Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

79341000‐6: Υπηρεσίες διαφήμισης 

79342200‐5: Υπηρεσίες προώθησης 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

• Συνοπτική περιγραφή του προφίλ του υποψηφίου (νομική μορφή επιχείρησης, αντικείμενο 

εργασιών, νόμιμος εκπρόσωπος κλπ.). 
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• Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το Παράρτημα I, η οποία δε θα πρέπει να υπερβαίνει το 

συνολικό προϋπολογισμό που τίθεται με την παρούσα.  

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι: ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων 

της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ότι οι προσφερόμενες τιμές 

θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

 

Γενικές Οδηγίες: 

o Η προσφορά πρέπει να έχει τα στοιχεία του οικονομικού φορέα που υποβάλλει την προσφορά 

(Επωνυμία/Επάγγελμα/Διεύθυνση/ΑΦΜ/Στοιχεία Επικοινωνίας)  

o Η προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα (συνίσταται η ψηφιακή υπογραφή στην προσφορά) 

o Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 

o Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στον πίνακα 

Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος/υπηρεσία θα είναι οι τελικές τιμές μετά την 

έκπτωση 

o Οι προσφέροντες στην εν λόγω πρόσκληση αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις 

απαιτήσεις αυτής. 

o Ο προσφέρων με τη χαμηλότερη τιμή θα κληθεί να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης για την ολοκλήρωση της εν λόγω ανάθεσης 

o Οι προσφορές που θα κατατεθούν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email info@acsmi.gr μέχρι και την Παρασκευή 1 

Απριλίου 2022 και ώρα 15:00. 

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο email info@acsmi.gr ή στα 

τηλέφωνα: 210‐3680722 και 210-3680758 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

mailto:info@acsmi.gr
mailto:info@acsmi.gr
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Ο προσφέρων με τη χαμηλότερη τιμή (προσωρινός ανάδοχος) θα κληθεί να καταθέσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης για την ολοκλήρωση της εν λόγω ανάθεσης και την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης.  

1. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά την υποβολή του και κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος 

ισχύος, γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της). 

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ κατά την υποβολή του και κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος 

ισχύος, γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της).  

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για 

αυτοαπασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία 

υποβολής ή Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου περί μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

5. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου 

(δεν ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις). Προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως  π.χ. καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 

νομική μορφή του διαγωνιζομένου ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του 

κράτους της εγκατάστασης του προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.). Το 

πιστοποιητικό εκπροσώπησης πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή του, ενώ τα λοιπά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους.  

6. Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού Αναδόχου περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του 

οριζόντιου αποκλεισμού 
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7. Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου: i) ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, ii) 

δε βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες 

οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, iii) πληροί τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα ανάθεση και ότι, iv) όταν και εφόσον του 

ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που 

αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στη δήλωσή του 

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής της. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα 

απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν 

αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει 

μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι 

δεν έχει παραταθεί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ελέγξει την προσφορά  με βάση τα αναφερόμενα ως ανωτέρω.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς, η Αναθέτουσα ζητά από τον προσφέροντα, όταν οι 

πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή 

λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλει, να συμπληρώσει, να αποσαφηνίσει 

ή να ολοκληρώσει τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πρόσκλησης. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ: Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί : 

1. Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής : www.acsmi.gr/  

2. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ):  

www.eprocurement.gov.gr  

Για το Β.Ε.Α. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

http://www.acsmi.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

Οικονομική Προσφορά 

Του Οικονομικού Φορέα: …………………………………………………………. 

Αναθέτουσα Αρχή : Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας 

Τίτλος Σύμβασης : «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και 

δημοσιότητας» (Υποέργο 2)  της Πράξης με κωδικό με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035205. 

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας 
Ποσότητα 

(αριθμός/τμχ) 
Τιμή (χωρίς 

ΦΠΑ) 
ΦΠΑ 
24% 

Τιμή με ΦΠΑ 

1 Banners 2 τμχ    

2 Ημερίδες 4    

3 
Σχεδιασμός και εκτύπωση 

προσκλήσεων 
Για 4 ημερίδες 

   

4 Δημιουργία newsletter 
6 ενημερωτικά 

δελτία 
   

5 
Σχεδιασμός και εκτύπωση 
δισέλιδων ενημερωτικών 

φυλλαδίων 
2.000 τμχ 

   

6 
Σχεδιασμός και εκτύπωση 

αφισών 
200 τμχ 

   

7 
Δημοσιεύσεις σε έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα 
6 καταχωρήσεις 

   

8 
Προβολή του έργου στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
- 

   

 Σύνολο      

 
Σημειώνεται ότι : 

 
Οι προσφερόμενες τιμές δεν αναπροσαρμόζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  
Στην προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση 
του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υποχρεώσεων προς τρίτους (Δημόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.) 
και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού  που θα απασχολεί. 

Ημερομηνία 
 
 
 

Νόμιμος Εκπρόσωπος 
(υπογραφή και σφραγίδα) 




