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Πρέβεζα, 19/03/2020 

Αρ.πρωτ: 379 
 
 
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στα πλαίσια υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας 3 & 5 του έργου  με τίτλο: “Certification of Authenticity 
and Development of a Promotion Network olive products in the across border GREECE - ITALY area” και 
Ακρώνυμο: «AUTHENTIC-OLIVE-NET», με κωδικό MIS 5003145,  (αριθμ. 1/2020). 
 
Το Επιμελητήριο Πρέβεζας έχοντας υπόψη: 
 τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με όλες τις μετέπειτα τροποποιήσεις του, 
 τον 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 διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 
 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
 τον 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,  
 την 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»,  
 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
 τον 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”, 
 τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 
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 την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 
 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεων, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και το 
σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω, 
 την με αρ. 300488/ΥΔ1244 (ΦΕΚ Β 1099/19.4.2016) Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας – Ανάπτυξης – 
Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του 
στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», 
 την από 7/11/2017 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V/A Greece-Italy 2014-20», 
 τους όρους της από 28/02/2019 Σύμβασης Επιχορήγησης μεταξύ του Επιμελητηρίου Πρέβεζας 
(Επικεφαλής Εταίρος) με την Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας «Interreg V/A Greece-Italy 2014-20»,  
 το Τεχνικό Δελτίο του έργου “Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network olive 
products in the across border GREECE - ITALY area”, 
 την απόφαση έγκρισης του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για το 2020 με την υπ’ αριθμ. 
2/8/11-11-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στην οποία αναφέρεται η δέσμευση πίστωσης 
του προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης  
 την υπ’ αριθμ. 5/5/11-03-2020 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για την 
έγκριση της Διακήρυξης και τον ορισμό Τριμελών Επιτροπών α) Διενέργειας του Διαγωνισμού, β) 
Παρακολούθησης και παραλαβής, και γ) Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στα 
πλαίσια υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας 3 & 5 του έργου με τίτλο: “Certification of Authenticity and 
Development of a Promotion Network olive products in the across border GREECE - ITALY area” και 
Ακρώνυμο: «AUTHENTIC-OLIVE-NET»”, (αριθμ. 1/2020) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Η παρούσα σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: με τίτλο: “Certification of Authenticity 
and Development of a Promotion Network olive products in the across border GREECE - ITALY area” και 
Ακρώνυμο: «AUTHENTIC-OLIVE-NET», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Εδαφικής 
Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-20, Άξονα Προτεραιότητας 1: «Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα», 
Ειδικός Στόχος 1.1: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και ανάπτυξη διασυνοριακών 
δικτύων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας», και χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από εθνικούς πόρους.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.322,58€ (είκοσι χιλιάδων τριακοσίων 
είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 01/04/2020 και ώρα 10.00 π.μ.  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν γραπτές σφραγισμένες 
προσφορές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διεύθυνση: Επιμελητήριο 
Πρέβεζας, Δωδώνης 47, Πρέβεζα, 48100.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλουν τον φάκελο της προσφοράς τους αυτοπροσώπως ή με 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με courier ή ταχυδρομείο (συστημένη επιτολή), αλλά πρέπει να 
μεριμνήσουν να φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 01/04/2020 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Επιμελητηρίου 
Πρέβεζας (Δωδώνης 47, Πρέβεζα, 48100) από την τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί από την διοίκηση 
του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Υπεύθυνη του Έργου (κ. Σταυρούλα Σακαλάκη) στο 
τηλέφωνο: 2682029414. 

Η παρούσα προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, στη διεύθυνση (URL): 
www.prevezachamber.gr, στην διαδρομή: http://prevezachamber.gr/proArticles/displayAllArticles 

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν εγγράφως το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αυτές θα παρέχονται 
εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας 

Ιωάννης Μπούρης 
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