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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3/2022 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ενεργειών δημοσιότητας  στα πλαίσια της υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2: Σχεδιασμός, 

Εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία και Δημοσιότητα για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Πακέτο εργασίας 2/Ενέργειες Δημοσιότητας, στα πλαίσια 

της πράξης «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων» (ΟΠΣ 5041984), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 

 

 

Αγρίνιο, 17 Ιανουαρίου 2022 

Αρ. Πρωτ. : 196 

 

 

 

 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. το ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.”, Μέρος Β “Εκσυγχρονισμός της 

Eπιμελητηριακής Νομοθεσίας” 

2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

και ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 

(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
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διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

5. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,  

6. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές»,  

7. Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο»  

8. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

11. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

12. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,  

13. Τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  

14. το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

15. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  

16. το π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.»  

17. την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»  

18. την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

19. Τις διατάξεις των 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, 
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κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

20. Τις διατάξεις του Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19Α) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές 

συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα και β) του Άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017».  

21. της Απόφασης Ένταξης της πράξης με αρ. πρωτ. 3379/08-08-2019 και ΑΔΑ: ΩΣΡΧ7Λ6-ΩΒΝ 

της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 

22. Τον προϋπολογισμό του έτους 2021 του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και τυχόν 

τροποποιήσεις. 

23. Η υλοποίηση της Πράξης ΟΠΣ 5041984,  γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εγκεκριμένο 

Τεχνικό Δελτίο Πράξης και στην Απόφαση Ένταξης της Πράξης με την υπ’ αριθ. πρωτ. 

3379/08-08-2019 και ΑΔΑ: ΩΣΡΧ7Λ6-ΩΒΝ επιστολή της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

24. Την υπ’ αριθμ. Ν.5/Θ.3/Τ2/19-02-2019 Απόφαση  Δ.Ε. ορισμού Ομάδας Διοίκησης Έργου 

(ΟΔΕ), η οποία θα φέρει την ευθύνη σχεδιασμού, συντονισμού και παρακολούθησης του 

προτεινομένου έργου από τον σχεδιασμό του έως και τη φάση της ένταξής του σε παραγωγική 

λειτουργία, υιοθετώντας τον τρόπο λειτουργίας και τη δομή οργάνωσης των IPTs (Integrated 

Project Teams). 

25. Την υπ’ αριθμ. Ν.10/Θ.3/Τ2/17-04-2019 Απόφαση  ΔΕ, ορισμού νέας Ομάδας Διοίκησης 

Έργου (ΟΔΕ), η οποία θα φέρει την ευθύνη σχεδιασμού, συντονισμού και παρακολούθησης 

του προτεινομένου έργου από τον σχεδιασμό του έως και τη φάση της ένταξής του σε 

παραγωγική λειτουργία, υιοθετώντας τον τρόπο λειτουργίας και τη δομή οργάνωσης των IPTs 

(Integrated Project Teams). 

26. Την υπ’ αριθμ. Ν10/Θ1/11.05.2020 απόφαση Δ.Ε. συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού & 

επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών 

του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με Κωδικό ΟΠΣ 5041984, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Δυτική Ελλάδα 2014-2020». 

27. Το υπ’  αριθ. 2156/09-06-2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ. με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη (θετική) γνώμη για τα σχέδια των τευχών 

διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «Ανάπτυξη 

Ηλεκτρονικής Υποδομής και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» ΑΑ 1 της Πράξης 

«Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5041984, συνολικού προϋπολογισμού 294.693,00 €. 

28. Την υπ’ αριθμ. Ν.1/Θ.5/11-01-2021 Απόφαση  ΔΕ, επικύρωσης του υπ’ αριθμ. 5/11-01-2021 

Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη του έργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και 

ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» (Κωδ. ΟΠΣ 5041984)  του 
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Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» και την ανάδειξη τελικού αναδόχου του 

Διαγωνισμού. 

29. Την από 04 Φεβρουαρίου 2021, υπογεγραμμένη σύμβαση Ν.4/2021 μεταξύ του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας και της εταιρείας Knowledge Broadband Services A.E, αναδόχου του 

έργου. 

30. Την υπ΄αριθμ.  Ν3/Θ18/15.02.2021, απόφαση  Δ.Ε., τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης 

του έργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» (Κωδ. ΟΠΣ 5041984)  του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Δυτική Ελλάδα», ως προς το χρονοδιάγραμμα και την λήξη της πράξης. 

31. Την υπ΄αριθμ   Νο15 Θ11-26 06 2021, απόφαση  Δ.Ε. έγκρισης του σχεδίου Αυτεπιστασίας 

και υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2)  «Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Πιλοτική 

Λειτουργία και Δημοσιότητα για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας» της πράξης «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών 

του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με Κωδικό ΟΠΣ 5041984, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Δυτική Ελλάδα 2014-2020. 

32. Το από 16.08.2021 οριστικοποιημένο Τεχνικό Δελτίο Υπο-εργου 2. 

33. το ισχύον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να 

καταθέσουν εντός δέκα  (10) ημερών σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους αναφορικά με την  

παροχή υπηρεσιών για ενέργειες δημοσιότητας στα πλαίσια της υλοποίησης με ίδια μέσα του 

Υποέργου 2: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία και Δημοσιότητα για τις Ψηφιακές 

Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Πακέτο εργασίας 2/Ενέργειες Δημοσιότητας, στα 

πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» 

(ΟΠΣ 5041984), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, συνολικής αξίας έως 8.000,00€  συμπ. ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων, 

σύμφωνα με τα ακόλουθα. 

 

➢ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ  ΈΡΓΟΥ 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας υλοποίει με ίδια μέσα το Υποέργο 2: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, 

Πιλοτική Λειτουργία και Δημοσιότητα για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και ψηφιακών 

υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» (ΟΠΣ 5041984), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική 

Ελλάδα» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 

Το υποέργο 2, αποτελεί μια συνεχή διαδικασία αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Υποέργου 1 και 

αφορά στην δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου για τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο ΥΠ1 

καθώς και την συνολική υποστήριξη των ωφελούμενων και επικοινωνίας και εξωστρέφειας των 

αποτελεσμάτων σε ευρύτερο κοινό, τομείς δραστηριότητας, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο.  
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Στα πλαίσια της αυτεπιστασίας θα υλοποιηθούν οι ενέργειες δημοσιότητας του έργου. 

 

Το Επιμελητήριο θα ακολουθήσει ένα πλάνο δημοσιότητας το οποίο έχει ως βασικό στόχο τη χάραξη 

των βασικών ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στο έργο, καθώς και η ευρεία προβολή του έργου και των 

αποτελεσμάτων του, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη κάλυψης όλων των ομάδων – στόχων στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ζητείται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα υλοποίησης του πλάνου δημοσιότητας που περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες :  

 

• Διοργάνωση 2 ημερίδων στο Επιμελητήριο για την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου και 

τους στόχους που αυτό θέτει. Στις ημερίδες θα συμμετέχουν τόσο οι τοπικοί φορείς αλλά και οι 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Θα προσφερθούν ολοκληρωμένες παροχές catering (καφές, 

fingerfood). 

• Δημιουργία banner και προβολή του έργου σε τοπικά ηλεκτρονικά μέσα. Θα πρέπει να 

δημιουργηθούν τουλάχιστον 5 banners/10 αναρτήσεις που να προβάλουν τη νέα υποδομή του 

Επιμελητηρίου και τις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία. Θα 

δημιουργηθούν σχετικά Δελτία Τύπου που θα δημοσιευθούν στον τοπικό ηλεκτρονικό και έντυπο 

τύπο.  

• Δημιουργία έντυπου υλικού για την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου στην τοπική 

κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Θα τυπωθούν 15.000 Διπτυχα Έγχρωμα φυλλάδια που θα 

παρουσιάζουν συνοπτικά τις νέες υπηρεσίες και εφαρμογές του Επιμελητηρίου. 

• Δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ διάρκειας έως 30 δευτερολέπτων και δημοσίευσή του σε 

τουλάχιστον 3 τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.  

• Συνεχής ενημέρωση του κοινού μέσα από τα Social Media & Google. Δημιουργία και προώθηση 

3 διαφημίσεων των υπηρεσιών στην τοπική αγορά.  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας Ανακοίνωσης, ζητείται η προμήθεια Υπηρεσιών Δημοσιότητας από νομικά 

ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών προμηθειών, σχετικά με :  

 

− Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων (CPV: 79952000-2) 

− Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού (CPV: 79822500-7) 

− Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα (CPV: 22100000-1) 

− Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ (CPV: 79340000-9) 

− Διαφημιστικό υλικό (CPV: 22462000-6) 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για το έτος 2022 και 

τελικώς τον προϋπολογισμό του έργου της πράξης «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και 

ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της 
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ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» (ΟΠΣ 5041984), του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα το 

Πακέτο Εργασίας 2,  

 

 

 

α/

α 
Περιγραφή 

Συμμετοχ

ή σε 

Πακέτα 

Εργασίας 

Διαδικασί

α 

Ανάθεσης 

/ θεσμικό 

πλαίσιο 

Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητ

α 

Τιμή 

μονάδα

ς 

Κόστος  

(€) 

1 

Δράσεις 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Σ 

ΠΕ2 

Απευθείας 

Αναθέσεις 

Διοργάνωση 

Ημερίδων 
2,00 

600,00 

€ 

1.200,00 

€ 

Απευθείας 

Αναθέσεις 

Δημιουργία 

και 

ανάρτηση 

banners 

5 

Banners/ 

10 Αναρτ. 

150,00 

€ 

1.500,00 

€ 

Απευθείας 

Αναθέσεις 

Σχεδιασμός 

και 

Εκτύπωση 

Φυλλαδίων 

15000 

τεμ. 
0,10 € 

1.500,00 

€ 

Απευθείας 

Αναθέσεις 

Δημιουργία 

και 

δημοσίευση 

ραδιοφωνικο

ύ σποτ 

1,00 
1.600,0

0 € 

1.600,00 

€ 

Απευθείας 

Αναθέσεις 

Διαφημιστικ

ή Προώθηση 

σε social 

media 

1,00 
2.200,0

0 € 

2.200,00 

€ 

   ΣΥΝΟΛΟ  
8.000,00

€ 

 

Συνολικού προϋπολογισμού οχτώ χιλιάδων ευρώ 8.000,00€ € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων 

των νόμιμων κρατήσεων).  

 

 

 

➢ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς/υποψήφιοι απαιτείται:  
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α) Να ασκούν σχετική επαγγελματική δραστηριότητα η οποία τεκμηριώνεται από αντίστοιχους ΚΑΔ 

και από το σχετικό καταστατικό, στη περίπτωση των Νομικών Προσώπων. 

β) Να διαθέτουν Πιστοποιητικό για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών 

Επικοινωνίας ΕΛΟΤ 1435 (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

γ) Να διαθέτουν Πιστοποιητικό για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 

για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑΣ 

 

Ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της τεχνικής επάρκειας του υποψηφίου αναδόχου ο φάκελος κάθε 

υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 

1. Σύντομο βιογραφικό – προφίλ το φυσικού/ νομικού προσώπου καθώς και βιογραφικά σημειώματα 

και αποδεικτικά εμπειρίας για την ομάδα έργου σε περίπτωση που χρησιμοποιείται τέτοια ώστε να 

καλύπτονται οι απαιτήσεις του έργου. 

2. Πίνακα έργων σχετικών με τις ζητούμενες υπηρεσίες, συνοδευόμενο με αντίστοιχες βεβαιώσεις 

καλής εκτέλεσης ή άλλα αποδεικτικά μέσα ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του έργου. 

 

➢ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με βάση την τιμή 

και την ποιότητα, μεταξύ των υποψηφίων που θα τεκμηριώσουν επαρκώς την εμπειρία και τη 

δυνατότητα παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα όπως 

αναλύονται λεπτομερώς στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης που είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, 

πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.etakcci.gr . 

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

βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και 

συντελεστών βαρύτητας με τα οποία βαθμολογείται η τεχνική προσφορά, τα οποία αναφέρονται 

αναλυτικά στη συνέχεια. 

Τα κριτήρια, στα οποία θα βασισθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών παρουσιάζονται στον 

παρακάτω Πίνακα, όπου δίνονται οι αντίστοιχοι επιμέρους συντελεστές βαρύτητας. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης / Συντελεστές (άρθρο 86 του ν.4412/2016) 

 

Κριτήρια 

Αξιολόγησ

Περιγραφή Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Βαθμολογία 

(Ki) 

http://www.etakcci.gr/
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ης (βi) % 

k1 Εμπειρία σε αντίστοιχα έργα που να 

συμπεριλαμβάνουν τις  υπό ανάθεση 

υπηρεσίες  

40% K1 

K2 Μεθοδολογία υλοποίησης και μέσα 

για την υλοποίηση του έργου 

25% K2 

K3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του 

έργου 

5% K3 

K4 Πληρότητα και επάρκεια της ομάδας 

έργου, σχήμα διοίκησης, προσόντα 

και εμπειρία του Υπευθύνου και των 

μελών της ομάδας έργου 

30% K4 

Σύνολο 100 %  

 

Κάθε κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κi (i είναι το κριτήριο 1 κ.λπ.) που συνίσταται σε ακέραιο 

αριθμό από 100 έως 120. Εκατό (100) βαθμούς λαμβάνουν οι προσφορές που ικανοποιούνται ακριβώς 

όλες οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, ενώ έως εκατό είκοσι (120) μπορούν να λάβουν 

προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές διακήρυξης. Κριτήρια με βαθμολογία 

μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

8.ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

Ο συνολικός βαθμός της τεχνικής αξιολόγησης (UT) κάθε διαγωνιζόμενου υπολογίζεται από την 

παρακάτω σχέση:  

UT = (k1*b1) + (k2*b2) + (k3*b3) ) + (k4*b4) + (k5*b5) 

 

όπου : 

UΤ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, 

Ki = ο βαθμός του κριτηρίου και 

βi = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου  

 

Η τεχνική προσφορά καλύπτει το 85% της συνολικής βαθμολογίας της προσφοράς ενώ η οικονομική 

προσφορά το 15%. 
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Τελική Αξιολόγηση και Κατάταξη Ανοιγμένων Προσφορών 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (B) 

όπως υπολογίζεται από τον τύπο: 

Β = 0,85* (UΤ / UΜΑΧ) + 0,15 * (OΠmin/ΟΠ) 

όπου: 

Β = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της προσφοράς(με στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά ψηφία) 

UT = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς. 

Umax = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης προσφοράς. 

OΠ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα 

OΠmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί μπορεί να απορρίψει την προσφορά 

μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής 

ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στο 

Παράρτημα. Η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι 

ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 18 (Ν.4412/ 2016). Ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά δύναται να κριθεί μία προσφορά όταν 

είναι χαμηλότερη του 90% του ενδιάμεσου (median) των έγκυρων οικονομικών προσφορών που 

υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό. 

 

➢ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Το πλάνο δημοσιότητας και οι ενέργειες αυτού, δύναται να υλοποιηθούν χρονικά ξεκινώντας μια 

εβδομάδα μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και στο χρονικό διάστημα έως της 20η 

Απριλίου 2022. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης της χρονολογίας λήξης 

της πράξης «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων» (ΟΠΣ 5041984),. 

 

 

➢ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Ο φάκελος κάθε υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι : 

• η προσφορά του πληροί κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 196-

17.01.2022 Πρόσκλησης του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  τις οποίες και αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

• Τα στοιχεία που δηλώνει  είναι αληθή. 

• ότι δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, 

• ότι πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 24 του Ν.4412/2016, 

• ότι τα δεδομένα του εναρμονίζονται πλήρως με τις εφαρμοστικές διατάξεις του Νόμου 

4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄/29- 8-2019) και τις διαδικασίες που ορίζονται από αυτόν. 

• ότι ρητά συμφωνεί ότι ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ποσού της οικονομικής 

προσφοράς του. 

β) Αντίγραφο (εκτύπωση) από τα Στοιχεία Μητρώου/ Νομικού Προσώπου ή Επιχείρησης από 

TAXIS (www.gsis.gr) όπου φαίνονται οι ΚΑΔ δραστηριότητάς τους. 

γ) Αποδεικτικά μέσα επαγγελματικής ικανότητας όπως περιγράφονται στο πεδίο - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, της παρούσας πρόσκλησης. 

δ) Πιστοποιητικό εγγραφής τους στο οικείο Επιμελητήριο. 

ε) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

ζ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

 

Η ανάθεση θα γίνει στον υποψήφιο Ανάδοχο που θα υποβάλλει την  πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμής και την ποιότητα, μεταξύ των υποψηφίων που 

θα τεκμηριώσουν επαρκώς την εμπειρία και τη δυνατότητα παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών 

σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται έως την 20η Απριλίου 2022, με δυνατότητα παράτασης σε 

περίπτωση που παραταθούν οι σχετικές δράσεις του έργου. 

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Τους Ανάδοχους βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και 

http://www.gsis.gr/
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με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με την πληρωμή γίνεται η προβλεπόμενη 

από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

 

 

 

 

 

➢ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία μας 

(Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας , Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, 30131 Αγρίνιο), 3ος όροφος 

(Πρωτόκολλο) σε σφραγισμένο φάκελο. 

Αναγραφή στο φάκελο:  

 

Υποβολή προσφοράς υλοποίησης ενεργειών δημοσιότητας  στα πλαίσια της υλοποίησης με ίδια 

μέσα του Υποέργου 2: Σχεδιασμός, Εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία και Δημοσιότητα για τις 

Ψηφιακές Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Πακέτο εργασίας 2/Ενέργειες 

Δημοσιότητας, στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και ψηφιακών 

υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» (Κωδ.ΟΠΣ 5041984), του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Δυτική Ελλάδα» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

 

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η κατάθεση θα γίνει αυστηρά έως 28.01.2022 και ώρα 12.00 μ.μ. με τον παραπάνω τρόπο.  

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς, ως χρόνος υποβολής λογίζεται η ώρα 

κατάθεσης του Φακέλου Προσφοράς από την ταχυδρομική υπηρεσία στο Πρωτόκολλο του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. 

 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:  

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, 30131 Αγρίνιο, κ. Αγγέλη Γεώργιο (τηλ. 26410-74521, email: 

gagelis@epimetol.gr  ). 

 

 

 

mailto:gagelis@epimetol.gr
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Ο Πρόεδρος 

 

 

Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής 
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