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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ζάκυνθος    7/9/2020 

        ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ                                                Αριθ. πρωτ.1444 

            ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Ταχ. Δ/ση: Λομβάρδου 20   

 29100 Ζάκυνθος                                               

Πληροφορίες : Ε. Καμπιώτη 

Τηλέφωνο : 26950 41941, 29090-2 

FAX : 2695023135  

e-mail: zantecci@otenet.gr 

 

      

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών 

Δημοσιογράφου για την σύνταξη ανακοινώσεων και των δελτίων τύπου του 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ και την υποστήριξη της εξωστρέφειας του» 

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ λαμβάνοντας υπ όψιν: 

α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  

β. Τις διατάξεις του Ν. 4635/2019, περί του εκσυγχρονισμού της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας,  

γ. Την υπ αρ. 97/5-6-2020 δέσμευση πίστωσης του ΚΑΕ 0419  

δ. Ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10η /9-6-2020 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, αρμόδια υπάλληλος για τον έλεγχο των φακέλων και την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης των ζητούμενων υπηρεσιών είναι η κα Ευγενία Καμπιώτη,  

ΑΠΟΣΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Σήμερα, στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ απασχολούνται δυο μόνιμοι υπάλληλοι και ένας 

ΙΔΑΧ, εκ των οποίων η μία υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και 2 ΔΕ (κατηγορία 

Η/Υ, Διοικητικού - Λογιστικού), πλην όμως το τελευταίο διάστημα και εν όψει της 

διαφημιστικής καμπάνιας που διενεργεί το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ συντρέχει έκτακτο 
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βάρος εργασίας προς τους ως άνω, σχετιζόμενο με την σύνταξη ανακοινώσεων, δελτίων 

τύπου και την εν γένει προώθηση και δικτυακή ενημέρωση δράσεων, εκδηλώσεων, e-

συνεδρίων, της συνέχισης της διαφημιστικής καμπάνιας «Πάμε Ζάκυνθος», της 

πλατφόρμας filoxelo, eshops, e-εκπαίδευση, δημιουργίας helpdesk. 

Προκύπτει δε, εκ των ως άνω η αναγκαιότητα συνδρομής των υπηρεσιών του 

Επιμελητηρίου για το χρονικό διάστημα, που ακολουθεί, αναφορικά με το έργο 

επικοινωνίας των δράσεων του φορέα μας.  

Εν όψει των ως άνω, το αντικείμενο της υπογραφησόμενης συμβάσεων αποτελεί την 

παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, ήτοι σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου, 

ανακοινώσεων, διοργάνωση δημοσίων εκδηλώσεων και εν γένει προωθητικών ενεργειών 

του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.  

Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΩΡΑΡΙΟ 

Για την εκτέλεση της υπογραφησόμενης συμβάσεως δεν ορίζεται συγκεκριμένος τόπος 

εκτέλεσης αυτής, ενώ ομοίως δεν ορίζεται η υποχρέωση τήρησης ωραρίου.  

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Οι υποβάλλοντες πρόταση: 

α. Πρέπει να είναι Δημοσιογράφοι.  

β. Πρέπει να είναι μέλη Ένωσης Συντακτών.   

γ. Πρέπει να έχουν τουλάχιστον 12ετή άσκηση δημοσιογραφίας σε ραδιοτηλεοπτικά και 

ενημερωτικά μέσα. 

Δ. Άριστη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης/social media. 

Τα ως άνω κριτήρια θεωρούνται ουσιώδη και πρέπει να πληρούνται από τους υποψηφίους 

σωρευτικά.  

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της υπογραφησόμενης συμβάσης, επί τη βάσει της παρούσης προσκλήσεως 

είναι μέχρι της παρόδου τριμήνου από την υπογραφή της συμβάσεως, καθ ό χρόνο ο 

Δημοσιογράφος πρέπει να έχει περατώσει το συμφωνηθέν έργο. 
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Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής, μεταξύ εκείνων των υποψηφίων, που εκπληρούν σωρευτικά τα 

τιθέμενα ποιητικά κριτήρια, ως προπαρατέθηκαν.  

ΣΤ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται σε κλειστό φάκελο έως και την 11/9/2020, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 14:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ επί της οδού Λομβάρδου, αρ. 20.  

Ζ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Το ποσό της υπογραφησόμενης συμβάσεως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 600,00 

Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρων ανά μήνα. 

Η υπογραφησόμενη σύμβαση θα καθορίζει ότι η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα 

διενεργείται μηνιαίως με την υποχρεωτική έκδοση και προσκόμιση του οικείου 

φορολογικού στοιχείου, η αξία του οποίου θα αντιστοιχεί στο 1/3 της συνολικής αμοιβής. 

Δίνεται δε, η δυνατότητα στον αντισυμβαλλόμενο να εκδώσει ένα φορολογικό στοιχείο στο 

πέρας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την συνολική αμοιβή.   

Η. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν με την προσφορά τους: 

 Βιογραφικό Σημείωμα. 

 Οικονομική πρόταση. 

 Υπεύθυνη Δήλωση πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων, ως αναλυτικώς 

αναφέρονται στη παρούσα, εκ της οποίας να προκύπτουν αναλυτικά τα 

αναγραφόμενα στο Βιογραφικό Σημείωμα εκάστου. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΤΤΗΣ 


