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ΘΕΜΑ: «Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1/2020» 

 
 
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (με την νέα σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 

Ν.12/Θ.16/06-07-2020), προκειμένου να προβεί στην επαναπροκύρηξη πρόσκλησης επιλογής 

εξωτερικού συνεργάτη για ενέργειες δημοσιότητας στα πλαίσια του εγκεκριμένου 

προγράμματος δημοσιότητας της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων σε 

ειδικότητες του κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων – Τομέας 

Θαλασσοακαλλιέργειας» με κωδικό ΟΠΣ 5002889 που αφορά  κατάρτιση και πιστοποίηση 

1.250 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που 

απασχολούνται, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας , προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις που 

αποδεικνύουν την πανελλαδική εμβέλεια τους και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό. 

 

Περιγραφή Βασικών Όρων : 

 Προϋπολογισμός:  Σύνολο έως 11.387,44 ευρώ ( Έντεκα χιλιάδες τρακόσια ογδόντα επτά 

ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

Αναλυτικά: 

 Μία (1) δημιουργία και εκτύπωση φυλλαδίου  2.950 τεμαχίων (ποσό 2.926,40 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) 

- 8ΣΕΛΙΔΟ Α4 ΚΑΡΦΙΤΣΑ 135ΓΡ. ΧΑΡΤΙ  VELVET Ή ILLUSTRATION. 

 Επτά (7) διαφημίσεις στο Google – Newsletter – (Δημιουργία 2 banners και προώθηση 7 

ενεργειών Δημοσιότητας στο Google - ποσό 1.779,13 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24%).  

 Επτά (7) καταχωρήσεις σε ιστοσελίδα (Δημιουργία 2 banners και προώθηση 7 ενεργειών 

Δημοσιότητας σε ιστοσελίδες - ποσό 694,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).  

 Ένα (1) Ραδιοφωνικό σποτ  (ποσό 496,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 

 Ένα (1) τηλεοπτικό σποτ ( ποσό 2.583,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). 
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 Δύο (2) διοργανώσεις ενημερωτικών ημερίδων (ποσό 2.907,78 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%). 

- 2 ημέρες διαμονή 8 ατόμων (8 μονόκλινα) 

- Κάλυψη Προσωπικών οδοιπορικών εξόδων (και διατροφή) 

- 2 γεύματα εργασίας (10 ατόμων έκαστος) 

- 6 roll ups  

- Κόστος ενοικίασης αίθουσας για 2 εκδηλώσεις (+κόστος υγειονομικών πρωτοκόλλων). 

- Κέτερινγκ 70 ατόμων ανά εκδήλωση (καφές, αναψυκτικό και ελαφρύ γεύμα). 

- Τηλεοπτική Κάλυψη των εκδηλώσεων.  

- Σχεδίαση αφίσας, εκτύπωση (200 τεμ. με σχέδιο ανάρτησης σε τοπικό περιφερειακό 

επίπεδο κατά ελάχιστον).   

 Πιστοποιητικό εγγραφής τους στο οικείο Επιμελητήριο. 

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

 Πανελλαδική εμβέλεια. 

 Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η απόδειξη της πανελλαδικής εμβέλειας των 

παραδοτέων (Αναφορά των ΜΜΕ που θα γίνουν οι αναρτήσεις Google – Newsletter/ 

ιστοσελίδες, η ραδιοφωνική και τηλεοπτική προβολή κ.λ.π.) και την  πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και την ποιότητα.  

 

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε την κλειστή τεχνική-οικονομική προσφορά σας 

αναγράφοντας τον αριθμό της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, μέχρι την 23/07/2020 και ώρα 15.30 

μ.μ., στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στον 3ο όροφο επί της οδού 

Παπαστράτου 53 και Σμύρνης 1 στο τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                             Ο Πρόεδρος  

 

 

 

Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής 
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