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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Certification of Authenticity and Development of 
a Promotion Network olive products in the across border GREECE – ITALY area”, 

ακρωνύμιο: “AUTHENTIC-OLIVE-NET”, και κωδικό MIS 5003145 του Προγράμματος 
Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 
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Σελίδα 2 

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”, 

- 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», 

- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,  καθώς και του συνόλου 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”, 
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- 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 του συγκεκριμένου έργου.  

 Την υπ’ αριθμ. 3/11/27-05-2020 Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για 
την δημοσιοποίηση της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την επιλογή αναδόχου. 

 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών σφραγισμένο κλειστό φάκελο με την προσφορά τους για την παροχή «Υπηρεσιών 
σχεδίασης και παραγωγής έντυπου πληροφοριακού υλικού δημοσιότητας του έργου» έως 6.450,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  και όλων των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τα ακόλουθα.  

 

Το έργο 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”, διάρκειας 24 μηνών, και 
προϋπολογισμού: 875.000,00€, έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό ΠρόγραμμαΕδαφικής Συνεργασίας:  
”INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020”, 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. 

Το εταιρικό σχήμα του έργου συγκροτείται από τους: 

1. Επιμελητήριο Πρέβεζας (Επικεφαλής Εταίρος),  
2. ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  
3. Περιφέρεια Δυτικής. Ελλάδας,  
4. Επιμελητήριο της Φότζια,  
5. Ένωση Ελαιοπαραγωγών του Μπάρι ASSOPROLI, 

Το έργο AUTHENTIC-OLIVE-NET εισάγει έναν καινοτόμο και αποτελεσματικό τρόπο πιστοποίησης της 
αυθεντικότητας του έξτρα παρθένου ελαιολάδου από τοπικές ποικιλίες ελιάς, όπως η Λιανολιά Κερκύρας, 
η Κορωνέικη,  η Coratina, η FS17, η Peranzana, και προώθησης με έξυπνο τρόπο των συγκριτικών τους 
πλεονεκτημάτων σε νέες αγορές και δίκτυα εμπορίας.  

Συγκεκριμένα, ο γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός Δικτύου πιστοποίησης και ανάδειξης 
της αυθεντικότητας του ελαιολάδου μεταξύ των Επιμελητηρίων, Ενώσεων Ελαιοπαραγωγών, Ερευνητικών 
Ιδρυμάτων και Περιφερειακών Αρχών, αλλά και των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 
ελαιοκομικού κλάδου,προκειμένου να αναπτυχθούν και εφαρμοστούν καινοτόμες μέθοδοι, εργαλεία, 
δομές και υπηρεσίες πιστοποίησης και ανάδειξης του αυθεντικού ελαιολάδου. 

Ο γενικός στόχος αναλύεται περαιτέρω στους ακόλουθους στόχους: 

1. Ανάπτυξη κοινών υποδομών και διαδικασιών για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των ελαιολάδων. 

2. Προώθηση και ενθάρρυνση της συνεργασίας - δικτύωσης των επιχειρήσεων του ελαιοκομικού κλάδου, 
των Επιμελητηρίων, των Ερευνητικών Ινστιτούτων και των Αρμοδίων Περιφερειακών Αρχών (Διευθύνσεις 
Αγροτικής Ανάπτυξης), με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη τεχνολογικά καινοτόμων, 
αλλά και ταυτόχρονα εύκολα εφαρμόσιμων από τις επιχειρήσεις, διαδικασιών πιστοποίησης της 
αυθεντικότητας αλλά και της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών τεχνικών και 
παραγωγικών μεθόδων. 

3. Εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ και υλοποίηση ειδικά σχεδιασμένων εκδηλώσεων προώθησης / 
δικτύωσης, με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του 
ελαιοκομικού κλάδου. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο είναι δομημένο σε έξη (6) Πακέτα Εργασίας, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

 ΠΕ1: Διαχείριση  

 ΠΕ2: Δημοσιότητα & Πληροφόρηση 

 ΠΕ3: Εργαλεία & Διαδικασίες Πιστοποίησης της Αυθεντικότητας 

 ΠΕ4: ΤΠΕ Εργαλεία Έξυπνου Μarketing 
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 ΠΕ5: Δίκτυο Αυθεντικού Ελαιολάδου 

 ΠΕ6: Δράσεις εκτός της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος 

Βασικές δράσεις του έργου είναι: 

1. Ανάπτυξη και συνδυαστική εφαρμογή φυσικοχημικών αναλύσεων και ειδικών οργανοληπτικών 
μεθόδων ανάλυσης με σκοπό την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των εξαιρετικών παρθένων 
ελαιολάδων παραγόμενων από τοπικές ποικιλίες, συμπεριλαμβανομένου της καταγραφής των 
ιδιαίτερων χημικών και οργανοληπτικών χαρακτηρστικών των επιλεγμένων τοπικών ποικιλιών, της 
συλλογής δειγμάτων, της στατιστικής επεξεργασίας και αποθήκευσης σε ηλεκτρονική 
πλατφόρμα/βάση δεδομένων των αποτελεσμάτων από τις παραπάνω αναλύσεις. 

2. Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού σήματος πιστοποίησης της αυθεντικότητας των παραπάνω 
ελαιολάδων και χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργητικών τεχνικών και παραγωγικών 
μεθόδων, συμπεριλαμβανομένου όλων των απαραίτητων προδιαγραφών, απαιτήσεων, 
διαδικασιών, και υπηρεσιών. 

3. Δημιουργία κοινού "Καλαθιού Αυθεντικών Ελαιολάδων”, με περιγραφή των κυριότερων ποιοτικών 
και διατροφικών χαρακτηριστικών τους, αλλά και των χρησιμοποιούμενων καλλιεργητικών τεχνικών 
και παραγωγικών μεθόδων. 

4. Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με την χρήση ειδικού εκπαιδευτικού υλικού γύρω από την 
πιστοποίηση της αυθεντικότητας του ελαιολάδου και την χρήση φιλικών προς το περιβάλλον 
καλλιεργητικών τεχνικών και παραγωγικών μεθόδων. 

5. Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής προώθησης με σκοπό την προώθηση του "Καλαθιού 
Αυθεντικών Ελαιολάδων” στις αγορές του εσωτερικού και εξωτερικού. 

6. Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων του ελαιοκομικού 
κλάδου, των Επιμελητηρίων, των Ερευνητικών Ινστιτούτων και των Αρμοδίων Περιφερειακών Αρχών 
(Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης) με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και την μεταφορά 
γνώσης και καινοτομίας. 

7. Οργάνωση / Συμμετοχή σε 3 ειδικές εκδηλώσεις προώθησης / δικτύωσης (Πρέβεζα, Πάτρα, 
Φότζια) και συμμετοχή σε 2 Διεθνείς Εκθέσεις σε περιοχές εκτός εκείνων που μετέχουν στο 
πρόγραμμα (επιλέξιμες περιοχές) με σκοπό την προώθηση του "Καλαθιού Αυθεντικών Ελαιολάδων” 
στις αγορές του εσωτερικού και εξωτερικού 

8. Εκπόνηση Σχεδίου Κεφαλαιοποίησης και υπογραφή σχετικής Συμφωνίας Κεφαλαιοποίησης των 
αποτελεσμάτων του έργου μετά την λήξη του έργου. 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζα είναι Νομικό Πρόσωπο  Δημοσίου Δικαίου αποτελεί υποχρεωτική, αυτοτελή και 
ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην Π.Ε. Πρέβεζας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, και με κύριο σκοπό την 
προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, και των επαγγελμάτων στην 
περιφέρεια του, μέσα στο πλαίσιο των συμφερόντων της ελληνικής οικονομίας. 

Κύρια λοιπόν προσδοκία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου είναι 
η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης των εταιρειών – μελών του που δραστηριοποιούνται 
στον ελαιοκομικό κλάδο μέσα από την ανάδειξη της αυθεντικότητας του τοπικού ελαιολάδου. 

Τέλος, ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στο Επιμελητήριο Πρέβεζας ανέρχεται στα 200.000,00€. Η 
ευρωπαϊκή συμμετοχή (85%)  για το Επιμελητήριο Πρέβεζας, αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των 
170.000,00€, και η εθνική συμμετοχή (15%) στο ποσό των 30.000,00€, η οποία θα καλυφθεί από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ζητείται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή, σχετικά με 
Υπηρεσίες σχεδίασης και παραγωγής υλικού δημοσιότητας (CPV: 22100000-1 Τυπωμένα Βιβλία, 
διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα). 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει το προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Πρέβεζας για το έτος 2020 και τελικώς τον 
προϋπολογισμό του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NETκαι συγκεκριμένα το: 
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Πακέτο Εργασίας 2, Παραδοτέο 2.1.3.  

 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας Ν.Π.Δ.Δ. για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο “AUTHENTIC-
OLIVE-NET” και τίτλο“Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network olive products 
in the across border GREECE – ITALY area” το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg 
Ελλάδα-Ιταλία» και έχει λάβει κωδικό 5003145 προτίθεται να υλοποιήσει εντός του 2020 την κάτωθι 
δράση: 

 

Αριθμός και τίτλος 
παραδοτέου 

Περιγραφή Εργασίας Προϋπολογισμός  
(€) μη συμπ. 
Φ.Π.Α. 24%  

Προϋπολογισμός  
(€) συμπ. Φ.Π.Α. 
24% 

D. 2.1.3 Bilingual 
Printed and electronic 
material  

 

Έξοδα σχεδίασης και 
παραγωγής έντυπου 
υλικού δημοσιότητας 
και επικοινωνίας του 
έργου 

Έξοδα σχεδίασης και παραγωγής έντυπου 
υλικού δημοσιότητας και επικοινωνίας του 
έργου: 

Προμήθεια πέντε χιλιάδων (5.000) 
φυλλαδίων ως εξής: 

1) Διαμόρφωση, σχεδιασμός και 
εκτύπωση σε 4.000 αντίτυπα 
δίγλωσσου ενημερωτικού 
φυλλαδίου (leaflets) στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα με μέγιστο 4 
σελίδων. Διάσταση εντύπου 25x35, 
μέγιστης έκτασης, εκτύπωση 2πλης 
όψης, τετραχρωμία με βερνίκι, σε 
χαρτί velvet 250gr. 

2) Διαμόρφωση, σχεδιασμός και 
εκτύπωση 1.000 αντίτυπα 
δίγλωσσου ενημερωτικού 
φυλλαδίου (brochures) στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα με 
μέγιστο 24 σελίδων. Διάσταση 
εντύπου A4, μέγιστης έκτασης, 
εκτύπωση 2πλης όψης, 
τετραχρωμία με βερνίκι, σε χαρτί 
velvet 250gr. 

 

Τα σχεδιαστικά πρότυπα καθώς και τυχόν 
απαιτούμενα κείμενα θα δοθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

 

 

5.201,61 6.450,00 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 5.201,61 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
(6.450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Οι ενδιαφερόμενοι (νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών) 
καλούνται να υποβάλλουν φάκελο της προσφοράς τους καταθέτοντας αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην έδρα της υπηρεσίας μας ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 
Δωδώνης 47, ΤΚ 48100, Πρέβεζα, 1ος όροφος έως την 19/06/2020 και ώρα 12:00 μ.μ. (καταληκτική 
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ημερομηνία παραλαβής) ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά , με συστημένη επιστολή ή Courier μέσα στην 
ίδια προθεσμία, στο Επιμελητήριο Πρέβεζας, Δωδώνης 47, ΤΚ 48100, Πρέβεζα, 1ος όροφος. Στην 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το χρόνο και το 
περιεχόμενο των φακέλων της προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες. 

Η προσφορά θα υποβληθεί μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-
AUTHENTIC-OLIVE-NET» και θα πρέπει  χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του 
Παραρτήματος Ι, για την υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς. 
 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, και να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

 Απαιτείται τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην σχεδίαση –παραγωγή έντυπου υλικού. 

 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας και της δυνατότητας παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών οι 
υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με τις προσφορές τους τα κάτωθι:  

1) Βιογραφικό-προφίλ 

2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 
προσώπου. Ειδικότερα, πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα του. 

3) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η (σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της εταιρείας), 
εάν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με τον αντιπρόσωπο τους  

4) Υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/16 και 
συγκεκριμένα υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 
ότι εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :   

 Δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Νόμου 4412/16, για τις 
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 

 Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

 Έχει τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.4412/16. 

  Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση του συνόλου των 
δικαιολογητικών της Υπεύθυνης δήλωσης, εφόσον ζητηθούν αρμοδίως.  

 Βεβαιώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής και των διατάξεων που διέπουν τις Δημόσιες 
Συμβάσεις. 

 Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

Οι υπηρεσίες του Ανάδοχου θα πρέπει να παρέχονται εν μέρει στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας 
για τον καλύτερο συντονισμό της υλοποίησης του έργου. Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να 
συνεργάζεται με τον Project Manager του έργου και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου στην οποία και 
θα αναφέρεται. Απαιτείται να υποβοηθήσει την Ομάδα έργου για την συλλογή του πληροφοριακού 
υλικού (εικόνες). Ενώ το πληροφοριακό υλικό (κείμενα)στην ελληνική και αγγλική έκδοση τους θα δοθούν 
από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο και ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει τα τελικά προς εκτύπωση 
παραδοτέα (απαιτείται φωτογράφηση σχετικού υλικού των παραγωγών-ελαιοτριβαίων, σχεδιαστική 
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δημιουργία και επεξεργασία) και έπειτα από σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής θα 
πραγματοποιηθεί η εκτύπωση. 

Το ποσό της προσφοράς των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να περιέχει κάθε έξοδο ή δαπάνη απαραίτητη 
για την εκτέλεση του έργου και σε καμία περίπτωση το ποσόν που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο δεν 
δύναται να υπερβεί το ποσόν της προσφοράς του. 

 

Η ανάθεση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα υποβάλλει την προσφορά με τη χαμηλότερη 
συνολική τιμή μεταξύ των υποψηφίων που θα τεκμηριώσουν επαρκώς τη δυνατότητα παροχής των υπό 
ανάθεση υπηρεσιών σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα.  

 

Με τον ανάδοχο θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. 

Η αποπληρωμή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν θα γίνει ανάλογα με την ταμειακή ρευστότητα του 
έργου. 

Η πληρωμή θα γίνει με τη προσκόμιση των νομίμων 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 τη πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή υπηρεσίας στο τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από 
την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

 

Α. Αποκλεισμός από την συμμετοχή στη διαδικασία 

1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης προσφέρων οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο προσωπικό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για κοινοπρακτικό σχήμα) ένας ή περισσότεροι 
από τους λόγους που αναφέρονται στα Άρθρα 73 & 74 του Ν. 4412/2016. 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 
την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 
ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο τη κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  

Δεν αποκλείεται οικονομικός φορέας που έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, δεν αποκλείεται οικονομικός φορέας, όταν ο 
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αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

 

Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά τα οποία θα προσκομίσει ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της 
σύμβασης 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής τω λόγων αποκλεισμού ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή 
της σύμβασης να υποβάλλει σε πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) τα κάτωθι: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης (άρθρο 73του Ν.4412/2017). Η υποχρέωση προσκόμισης του 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού η εποπτικού οργάνου του 
εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 

2) Ασφαλιστική Ενημερότητα του οικονομικού φορέα σε ισχύ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

3) Φορολογική Ενημερότητα του οικονομικού φορέα σε ισχύ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 

4) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος 
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία 
κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.)τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Αν ο ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, 
η διαδικασία ματαιώνεται. 

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κ. Σταυρούλα Σακαλάκη, τηλ 2682029414 (εσωτ. 5), 
ssakalaki@prevezachamber.gr 

 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας 

Ιωάννης Μπούρης 

 

mailto:ssakalaki@prevezachamber.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μια σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα υπογράψει και θα 
σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ημερομηνία: 
Επωνυμία: Διεύθυνση: 
Τηλ., FAX,Email: 

ΠΡΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΩΔΩΝΗΣ 47, ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΤΚ 48100- ΠΡΕΒΕΖΑ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Που αφορά το έργο «Υπηρεσίες σχεδίασης και παραγωγής έντυπου πληροφοριακού υλικού 
δημοσιότητας» για την υλοποίηση του έργου “AUTHENTIC-OLIVE-NET” του Προγράμματος InterregV-
AGreece-Italy (EL-IT) σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 687/04-06-2020 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου 
Πρέβεζας. 
 
Σύμφωνα με την παραπάνω ανακοίνωσή σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω 
οικονομικούς όρους. 

 

Αριθμός 
παραδοτέου 

Τίτλος Περιγραφή Εργασίας Προϋπολογισμός (€) 
συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24% 
(αριθμητικώς) 

Προσφερόμενη τιμή(€) 
συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24% 

D. 2.1.3 
Bilingual 
Printed and 
electronic 
material  

 

 

Έξοδα 
σχεδίασης και 
παραγωγής 
έντυπου 
υλικού 
δημοσιότητας 
και 
επικοινωνίας 
του έργου 

Έξοδα σχεδίασης και 
παραγωγής έντυπου υλικού 
δημοσιότητας και 
επικοινωνίας του έργου: 

Προμήθεια πέντε χιλιάδων 
(5.000) φυλλαδίων ως εξής: 

1) Διαμόρφωση, 
σχεδιασμός και 
εκτύπωση σε 4.000 
αντίτυπα 
δίγλωσσου 
ενημερωτικού 
φυλλαδίου 
(leaflets) στην 
ελληνική και 
αγγλική γλώσσα με 
μέγιστο 4 σελίδων. 
Διάσταση εντύπου 
25x35, μέγιστης 
έκτασης, εκτύπωση 
2πλης όψης, 
τετραχρωμία με 
βερνίκι, σε χαρτί 
velvet 250gr. 

6.450,00  
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2) Διαμόρφωση, 
σχεδιασμός και 
εκτύπωση 1.000 
αντίτυπα 
δίγλωσσου 
ενημερωτικού 
φυλλαδίου 
(brochures) στην 
ελληνική και 
αγγλική γλώσσα με 
μέγιστο 24 
σελίδων. Διάσταση 
εντύπου A4, 
μέγιστης έκτασης, 
εκτύπωση 2πλης 
όψης, τετραχρωμία 
με βερνίκι, σε χαρτί 
velvet 250gr. 

 

 

Τα σχεδιαστικά πρότυπα 
καθώς και τυχόν 
απαιτούμενα κείμενα θα 
δοθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

 

 

 

Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως): ................................................................ 

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α. (ολογράφως): ..................................................................... 

 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 2 μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

 

 

Ο προσφέρων  

 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα) 

 

(Υπογραφή) 

 

(Σφραγίδα εταιρείας/φυσικού προσώπου) 

 

 

 


