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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο   ΖΑΚΥΝΘΟΥ             

             ___       

Ταχ. Δ/νση : Λομβάρδου 20                      Ζάκυνθος 22/12/2022 

Τ.Κ.: 291 00 Ζάκυνθος                                                           Αρ. Πρωτ. 1921 

Πληροφορίες: Ε. Καμπιώτη                             

Τηλέφωνο: 2695041941 εσωτ. 3       Προς : 1.  ΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ                   

FAX: 26950 23135                 ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 18 ΠΑΤΡΑ 

E- mail: zantecci@otenet.gr     osofou@istros.gr 

            2. ΜΑΜΦΡΕΔΑ ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ 

         ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 37 ΠΑΤΡΑ 

info@maydayproductions.gr 

      3.  ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  

          ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 1 ΖΑΚΥΝΘΟΣ  

inzante@gmail.com 
        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απευθείας Ανάθεση Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο 

«ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ», προϋπολογισμού 16.935,48€ πλέον ΦΠΑ 24%,  ύψους 

4.064,52€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 21.000,00 €, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

προγράμματος «Διαδικτυακό σύστημα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προσεισμική 

πόλη της Ζακύνθου και τη διασύνδεση με την τοπική επιχειρηματικότητα»  «Virtual and augmented 

reality system presenting the city of Zakynthos before the earthquake and creating an interface with the 

local market» με κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5031246. Αριθμός ένταξης πράξης: 1463/11-2-2019 (ΑΔΑ 

ΨΗ0Τ7ΛΕ-5ΨΚ). Έχει εγγραφεί σε ΣΑΕ με Α.Π. 21007/18-2-2019 και αριθμό 2019ΕΠ02210013.   

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου 

Έχοντας υπόψη  

1. τις διατάξεις: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

mailto:zantecci@otenet.gr
mailto:osofou@istros.gr
mailto:info@maydayproductions.gr
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 του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “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», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 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”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  

μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 

του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»2, της κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για 

την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

                                                 
1
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 

8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου 
ευρώ (1.000.000,00 €) 





  Σελίδα 3 από 22 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ιόνια Νησιά» 
 

 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

 του Π.Δ. 363/1979 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών – Επαγγελματικών 

και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων 

και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει 

και εκτελέσεως εργασιών»,  

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

 της 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» 

  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, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

 Τη με αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ/1016 Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ) (ΦΕΚ ΄Β 5968/31-12-2018) 

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ ΄Β 3521) υπουργικής απόφασης με 

τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β 1822) 

υπουργικής απόφασης ‘Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-

2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων». 

2. Τις αποφάσεις 

 Την Απόφαση εγγραφής στο Π.Δ.Ε   ΕΠ0221  λαμβάνοντας τον αριθμό   2019ΕΠ02210013 

 Την 1463/11-2-2019 (ΑΔΑ  ΨΗ0Τ7ΛΕ-5ΞΚ)  Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στο   

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ιόνια Νησιά»   όπως κοινοποιήθηκε στην Α.Α. (Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 

5031246) 
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 Την υπ’αριθμ. 1806/20-7-2022 Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του -Επιχειρησιακού 

Προγράμμ-ατος «Ιόνια Νησιά», για τη διαδικασία υλοποίησης του Υποέργου 4 «Προμήθεια εξοπλισμού» 

και του Υποέργου 5 «Δράσεις δημοσιότητας», της πράξης με τίτλο Διαδικτυακό σύστημα εικονικής και 

επαυξημένης πραγματικότητας για την προσεισμική πόλη της Ζακύνθου και διασύνδεση με την 

τοπική επιχειρηματικότητα» (Κωδ. ΟΠΣ 5031246). 

 Την από 4-8-2022 20η Συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής κατά την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το 

τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση,  εγκρίθηκε η διενέργεια της 

πρόσκλησης για την ανάθεση των εργασιών και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού, 

προϋπολογισμού 21.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

ΚΑΛΕΙ 

Τους αποδέκτες οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της 

παρούσης να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές   για την Απευθείας Ανάθεση Γενικών 

Υπηρεσιών με τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ», προϋπολογισμού  16.935,48€ 

πλέον ΦΠΑ 24%,  ύψους 4.064,52€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 21.000,00 €,  στο 

πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Διαδικτυακό σύστημα εικονικής και επαυξημένης 

πραγματικότητας για την προσεισμική πόλη της Ζακύνθου και τη διασύνδεση με την τοπική 

επιχειρηματικότητα»  «Virtual and augmented reality system presenting the city of Zakynthos before the 

earthquake and creating an interface with the local market» με κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5031246, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, με κριτήριο επιλογής την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους 

όπως ορίζονται στα παραρτήματα Α’, Β και Γ’, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

πρόσκλησης 

 Κατ’ ακολουθία παρακαλούμε να μας αποστείλετε τη προσφορά σας για τις αναφερόμενες στη παρούσα 

υπηρεσίες, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα 

ανωτέρω παραρτήματα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των είκοσι μιας 

χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η προσφορά δε 

δύναται να ξεπερνά το προαναφερόμενο διατιθέμενο ποσό. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποστείλουν σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 

αναγραφόμενη ημερομηνία στο Επιμελητήριο Ζακύνθου, σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος Α’. 
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Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ιόνια Νησιά»,  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 

«Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας 

και των ΤΠΕ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

της Ε.Ε. και  εθνικούς πόρους, με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος της ΠΙΝ στους τομείς Τουρισμός – Πολιτισμός - Περιβάλλον», έχει λάβει δε  Κωδικό 

Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5031246. Αριθμός ένταξης πράξης: 1463/11-2-2019 (ΑΔΑ ΨΗ0Τ7ΛΕ-5ΨΚ). Έχει εγγραφεί 

σε ΣΑΕ με Α.Π. 21007/18-2-2019 και αριθμό 2019ΕΠ02210013. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 9919α σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2022 του Επιμελητηρίου Ζακύνθου 

 Χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών είναι  τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης . 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ XΡΟΝΟΔIΑΓΡΑΜΜΑ 

Π 5.1 Δημιουργία Ιστοσελίδας 

2 μήνες από την υπογραφή 

σύμβασης 

Π 5.2 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

2 μήνες από την υπογραφή 

σύμβασης 

Π 5.3 Λογότυπο έργου 

1 μήνας από την υπογραφή 

σύμβασης 

Π 5.4 Δημιουργία Ντοκιμαντέρ 

2 μήνες από την υπογραφή 

σύμβασης 

Π 5.5 Ενημερωτική Εκδήλωση Μάρτιος 2023 

Π 5.6 Ηλεκτρονικές καμπάνιες προβολής, διαγωνισμοί 

2 μήνες από την υπογραφή 

σύμβασης 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας στην ιστοσελίδα του 

Επιμελητηρίου   στη διεύθυνση «http://www.zantecci.org/» 

Συνημμένα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΗ    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου 

 Φώτιος Κόττης 
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Π Α Ρ Α ΡΤ Η Μ Α  Α ’ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α ) Υποψήφιοι ή προσφέροντες δύναται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης 

β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ),στο 

βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος της ως άνω Συμφωνίας 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Β ) Ενώσεις προσώπων που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και 

διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την υλοποίηση της και που μπορούν να υποβάλλουν κοινή 

προσφορά με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση. 

Στη συνέχεια της παρούσας Πρόσκλησης, ο όρος «Ανάδοχος» αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες 

κατηγορίες. 

Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Οι αναθέτουσες Αρχές δεν απαιτούν από τις εν 

λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτησης 

συμμετοχής. 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  της σύμβασης. 

  

3. ΓΛΩΣΣΑ 

Επίσημη γλώσσα της παρούσας διαδικασίας είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία καθώς και κάθε έγγραφο της 

Αναθέτουσας Αρχής θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που 

είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην 

Ελληνική, μόνο στην Αγγλική γλώσσα. 

Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, στοιχεία ή έγγραφα θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ( ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ) 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποστείλουν σφραγισμένο φάκελο, εντός δέκα (10) 

ημερών από της αναρτήσεως, στο Επιμελητήριο Ζακύνθου, (ταχ. Διεύθυνση, Λομβάρδου 20, 29100 

Ζάκυνθος, Τηλ. 26950 41941 υπόψη κας Ευγ. Καμπιώτη) στον οποίο να αναγράφονται ευκρινώς τα 

ακόλουθα: 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: 

………………………………………. (όνομα, επώνυμο, τίτλος, τηλ. fax, e-mail) 

Γενικές υπηρεσίες, με τίτλο ««ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ»» 

 Στο πλαίσιο του έργου «Διαδικτυακό σύστημα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την 

προσεισμική πόλη της Ζακύνθου και τη διασύνδεση με την τοπική επιχειρηματικότητα» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφοράς:  2/1/2023 

«ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» 

 

Εντός του φακέλου θα περιέχονται 2 επιμέρους φάκελοι, που θα έχουν την ίδια με ως άνω σήμανση, ως 

εξής: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, εντός του οποίου θα περιέχεται  

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας 

πρόσκλησης τους οποίους και αποδέχονται πλήρως, οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την 

παρούσα πρόσκληση και οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έργου. 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου. Για τις ΑΕ η υποχρέωση αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ., για τις ΕΠΕ, τις προσωπικές εταιρίες (ΟΕ και ΕΕ) 

και τις ΙΚΕ η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές. Το δικαιολογητικό αυτό μπορεί να 

υποκατασταθεί  με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους λόγους 

αποκλεισμού της παρ. 6 του Παραρτήματος Α΄ της πρόσκλησης, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, 

σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ 

μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του ΝΒ. 4412/16 

 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, όπως καταστατικά έγγραφα και 

πιστοποιητικά ΓΕΜΗ από τα οποία να τεκμηριώνεται τόσο ο νομικός χαρακτήρας, η διοίκηση και η 

ισχύουσα εκπροσώπηση του προσφέροντος. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79a
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, εντός του οποίου θα περιέχεται 

 Οικονομική προσφορά, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, σύμφωνη με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ’. 

 

5. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει εντός πέντε (5) ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. 

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

τιμής. 

Μετά την έκδοση της απόφασης της απευθείας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή δημοσιεύει αυτήν στο 

ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 με την επιφύλαξη του άρθρου 379 παρ. 3 του ν. 

4412/16. Η καταχώρηση περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο τα αναφερόμενα στην παρ. 4 άρθρου 38 αναφερόμενα 

στοιχεία. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν (2) δύο ή περισσότερες επικρατέστερες προσφορές, με την ίδια ακριβώς 

έκπτωση, αυτές θεωρούνται ισότιμες και η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει τον Ανάδοχο με κλήρωση των 

οικονομικών φορέων που τις υπέβαλλαν. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας και 

παρουσία των εν λόγω οικονομικών φορέων. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα: 

α) Να ανακαλέσει την Πρόσκληση και να ακυρώσει το αποτέλεσμά της. 

β) Να ακυρώσει εν μέρει και να επαναλάβει τη διαδικασία ή να αναμορφώσει το αποτέλεσμά της, αν 

διαπιστωθεί ότι έγιναν σφάλματα και παραλείψεις που επηρεάζουν το αποτέλεσμα. 

 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 

σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

[Α]. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ Ο 195 της 

25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 1.192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ο 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

Ν.2803/2000 (Α'48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.3691/2008 (ΑΊ66), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (Α'215). 

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.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις 
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ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, 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.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

[Β]. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) 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 διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και 

β) 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 τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν 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 υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' 

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 





  Σελίδα 12 από 22 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ιόνια Νησιά» 
 

 

[Γ]·Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(δ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(ε) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παρ. 3, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

[Δ] Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
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[Ε] Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 

Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

της σύμβασης. 

 

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Πριν την απόφαση κατακύρωσης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών αφότου ο υποψήφιος 

Ανάδοχος ειδοποιηθεί από την Υπηρεσία, υποχρεούται να προσκομίσει τα επιπλέον απαραίτητα 

δικαιολογητικά, όπως ορίζονται από τον Ν. 4412/2016, εφόσον απαιτούνται. Ακολούθως, η κατακύρωση 

και η υπογραφή της σύμβασης ορίζονται σύμφωνα με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο. 

 

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η έναρξη του έργου ορίζεται σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, λαμβάνοντας 

υπόψη το χρονοδιάγραμμα των ενδιάμεσων παραδοτέων.  Παράταση του χρόνου επιτρέπεται υπό τις 

προϋποθέσεις του Ν. 4412/16, εφόσον παραταθεί η διάρκεια του συνολικού έργου και σε κάθε περίπτωση 

όχι πέραν της λήξης του. 

  

9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Το έργο παραλαμβάνεται από αρμόδια  Επιτροπή Παραλαβής, ενώ τυχόν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής επί των παραδοτέων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον Ανάδοχο, εντός (10) δέκα εργάσιμων 

ημερών. 

Ο Ανάδοχος έχει την συμβατική υποχρέωση παρουσίασης του έργου του στην αρμόδια Επιτροπή κατά την 

ολοκλήρωσή του και σε όποιο άλλο στάδιο του ζητηθεί αυτή. 

Για την οριστική παραλαβή του έργου συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. 

 

10. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται έπειτα από την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή   

υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής έχει βεβαιώσει την έγκαιρη και πλήρη εκτέλεση 

των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
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Στη συνολική δαπάνη συμπεριλαμβάνονται ποσά που καλύπτουν αμοιβές προσωπικού, εξοπλισμό, 

μετακινήσεις, αναλώσιμα, λοιπά έξοδα και όποια άλλη δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση του 

έργου από τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή 

άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα 

απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι 

νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους. 

 

11. ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα Πρόσκληση διέπεται από την Ελληνική και Ενωσιακή Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία αφορά στην εκτέλεση και εφαρμογή 

της σύμβασης, θα λυθεί από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια. 

Πέραν των ανωτέρω όρων, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών καθώς και οι 

σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Π Α Ρ Α ΡΤ Η Μ Α Β ’ 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η    Ε Ρ Γ Ο Υ 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ     

 Βασικός στόχος της πράξης είναι η υλοποίηση ενός καινοτόμου διαδικτυακού συστήματος και εφαρμογών 

το οποίο θα προωθεί, θα προβάλει και θα δικτυώνει τους πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και 

τουριστικούς πόρους του νησιού της Ζακύνθου με την τοπική επιχειρηματικότητα. Η πράξη περιλαμβάνει 

την ανάπτυξη 5 ψηφιακών εφαρμογών: 

—1 Εφαρμογή εικονικής/επαυξημένης (Augmented virtuality) πραγματικότητας η οποία θα προβάλει την 

προσεισμική πόλη της Ζακύνθου μέσα στον πραγματικό κόσμο χάρη στις νέες τεχνολογίες με σκοπό την 

ανάδειξη της πόλης της Ζακύνθου σε πόλο έλξης για τους επισκέπτες. 

—1 Εφαρμογή διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών μέσα από το σύστημα επαυξημένης 

πραγματικότητας. Τα σενάρια θα διαδραματίζονται μέσα στον εικονικό κόσμο και θα αφορούν 

συγκεκριμένες τοποθεσίες στην πόλη της Ζακύνθου. 

—1 Διαδικτυακή εφαρμογή εικονικού πράκτορα το οποίο θα προσφέρει στον επισκέπτη μια μοναδική 

εμπειρία περιήγησης στο νησί της Ζακύνθου δικτυώνοντας τους τουριστικούς, πολιτιστικούς και 

περιβαλλοντικούς πόρους μέσα από τεχνικές αναζήτησης τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ). Ο χρήστης θα έχει τη 

δυνατότητα μέσω της εφαρμογής να λαμβάνει πληροφορίες τόσο για σημεία πολιτιστικού και 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα σε διακριτό παράθυρο να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες 

για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιήγησης.  

—1 Εξειδικευμένη εφαρμογή για ΑΜΕΑ η οποία θα υλοποιεί εικονικό χώρο τρισδιάστατων ήχων (sound 

spaces) που θα συμπεριλαμβάνουν αφήγηση και θα προσδίδουν την αίσθηση περιβάλλοντος της 

προσεισμικής Ζακύνθου.  

—1 εφαρμογή ανάδειξης μέσω της χρήσης εικονικής πραγματικότητας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς 

της Ζακύνθου και συγκεκριμένα του λαϊκού πολιτισμού (δρώμενα, τελετές,  μουσική κ.λπ.) 

Η προώθηση και δημοσιότητα της πράξης υλοποιείται μέσα από την παρούσα σύμβαση. Η υλοποίηση θα 

γίνει από τον ανάδοχο που οφείλει να λάβει υπόψη του επακριβώς τους όρους και τις προϋποθέσεις των 

κανόνων δημοσιότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

 

2. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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2.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η παρούσα σύμβαση αφορά την υλοποίηση του Υποέργου 5 του έργου με τίτλο «Διαδικτυακό σύστημα 

εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προσεισμική πόλη της Ζακύνθου και διασύνδεση με 

την τοπική επιχειρηματικότητα» και αφορά τις ενέργειες Δημοσιότητας 

 

2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Π 5.1 Δημιουργία Ιστοσελίδας 

Περιγραφή ιστοσελίδας. 

Κατασκευή ιστοσελίδας στις γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά με κατάλληλη δομή που να εξυπηρετεί τους 

σκοπούς του έργου και την βέλτιστη διάχυση των αποτελεσμάτων που παράγεται κατά την διάρκεια του 

έργου 

 Μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένων, να διασφαλίζεται η δυνατότητα εύκολης 

πλοήγησης και η δυνατότητα εύκολης ενημέρωσης 

 Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένων θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία για την 

καλύτερη προώθηση των συνδυαστικών μεταφορών και των αποτελεσμάτων του έργου: 

πληροφορίες για το έργο,  νέα και γεγονότα που σχετίζονται με το έργο,  πληροφορίες για ημερίδες 

και δικτυακά σεμινάρια, βίντεο, άρθρα, προωθητικό υλικό, δημοσιεύσεις σε τύπο, ενημερωτικά 

δελτία, πληροφοριακά και επικοινωνιακά διαφημιστικά πλαίσια (Communication flashes), 

δικτυακούς συνδέσμους, επικοινωνία με την ομάδα έργου 

 Σχεδιασμός και περιγραφή της ιστοσελίδας   

 Δυνατότητα ανάρτησης στην ιστοσελίδα περιγραφικών κειμένων με τα αποτελέσματα του έργου, 

κειμένων των παραδοτέων του έργου (υπό μορφή doc, pdf, κ.α.) καθώς και γραφικών 

απεικονίσεων, πινάκων και διαφανειών τύπου Microsoft PowerPoint, φωτογραφικού και 

οπτικοακουστικού υλικού 

 Το περιεχόμενο και τα στοιχεία του έργου (λογότυπο φορέα υλοποίησης έργου, φορέα 

χρηματοδότησης καθώς και σχετικά κείμενα αναγνώρισης υποστήριξης) θα πρέπει να εμφανίζονται 

σε κάθε υποσέλιδο της ιστοσελίδας 

 Η ιστοσελίδα να είναι διαθέσιμη και από κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες 
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  Domain & Hosting (αν φιλοξενηθεί σε εξωτερικό Server)  (Κόστος για 2 έτη)       

 

Παραδοτέο 

Μια Ιστοσελίδα του έργου 

 

Π 5.2 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει σελίδες  κοινωνικής  Δικτύωσης στα 2 γνωστότερα μέσα  (Facebook,  twitter )  

για  την  ευρεία  διάδοση  των   πρωτοβουλιών  και  των δράσεων του έργου, ειδικά στους νέους πολίτες.   

Οι διαχειριστές θα απαντούν και στα σχόλια των αναγνωστών.  Περιλαμβάνει την δημιουργία και 

αναβάθμισης σελίδας στο Facebook, το πιο γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με εκατομμύρια χρήστες 

σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το Twitter αποτελεί το δεύτερο πιο διαδεδομένο δίκτυο και η σύνδεση μ’ αυτό 

μπορεί  παρέχει εύκολη και γρήγορη διάδοση των μηνυμάτων της κύριας ιστοσελίδας.   

Δημιουργία Google Account  που να  δίνει πρόσβαση σε όλες της υπηρεσίες της Google, με στόχο την 

απόκτηση σελίδα στο YouTube για να ανεβαίνουν τα βίντεο, πρόσβαση στο Google+, και σύνδεση με την 

ιστοσελίδα για παρακολούθηση στατιστικών. Πέραν αυτού κάθε πρόσθετη  εφαρμογή   που συμπληρώνουν 

και καθιστούν ενδιαφέρουσα  την σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Παραδοτέο 

Λογαριασμοί σε δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

 

Π 5.3 Λογότυπο έργου 

Από τα πρώτα βήματα της υλοποίησης του έργου, είναι η κατασκευή ενός δημιουργικού λογοτύπου, το 

οποίο θα επικοινωνεί άμεσα και αποτελεσματικά το πρόγραμμα και τις δράσεις του έργου σχετικά με την 

προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού που βασίζονται στην ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Το λογότυπο θα πρέπει είναι πρωτότυπο, αυθεντικό, ευφάνταστο, ευδιάκριτο, λιτό, να 

απομνημονεύεται εύκολα,  να διακρίνεται για την καλλιτεχνική/ σχεδιαστική του αρτιότητα και να είναι  

κατάλληλο για το σκοπό που καλείται να ικανοποιήσει. Θα πρέπει να έχει ελεγχθεί ως προς την 

επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα, την περιεκτικότητα του μηνύματος και τα στοιχεία καινοτομίας. 

Επίσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταπατά πνευματικά δικαιώματα τρίτων, ούτε να έχει 

προσβλητικό ύφος. 
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Το λογότυπο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να μπορεί να εμφανιστεί σε ψηφιακά και 

αναλογικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, περιοδικών ή εφημερίδων, βίντεο και τηλεόρασης, 

σε συσκευασίες, σε δυσδιάστατη και τρισδιάστατη απόδοση, καθώς και σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη 

εκδοχή. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραμμική μαυρόασπρη και  έγχρωμη  εκτύπωση  (CMYK  ή  

PΑΝTONE), να  μπορεί  να εφαρμοστεί  σε  σκούρο  η  ανοικτόχρωμο  φόντο  (reverse). Το  λογότυπο  δεν 

 πρέπει  να υπερβαίνει  τα  4  χρώματα  PANTONE  ή  τα  4  χρώματα  της τετραχρωμίας. 

Θα παραδοθεί σε  αρχείο εικόνας (EPS ή Adobe Illustrator) ή σε υψηλής ανάλυσης αρχείο TIFF ή JPEG 

(τουλάχιστον 300 dpi σε 210x 297 χιλ.). Κατά την παράδοση θε πρέπει να δίδεται  ακριβής  περιγραφή  των  

χρωμάτων  που  θα  προταθούν  σε τετραχρωμία  και  σε  PANTONE.   

Παραδοτέο 

Αρχείο εικόνας και έκθεση με τα χαρακτηριστικά του  

 

Π 5.4 Δημιουργία Ντοκιμαντέρ  

 Αναλυτικά   

Παραγωγή 10λεπτου ντοκιμαντέρ που θα προωθεί τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα του έργου και θα 

παρουσιάζει αποσπάσματα από την ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών.  

Η παραγωγή θα περιλαμβάνει Video λήψεις από τις παρεμβάσεις και τις δράσεις του Έργου. Το υλικό θα 

είναι σε HD ανάλυση και θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό παρουσίασης (παρουσιάσεις, video clip) και για τους 

προωθητικούς σκοπούς του Έργου. Το παραδοτέο θα δοθεί σε dvd (αμοντάριστο), αλλά και σε 

μονταρισμένο υλικό (video clip), διάρκειας 10 λεπτών, µε σενάριο, εκφώνηση και μουσική ελεύθερη 

δικαιωμάτων και ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

Format: QuickTime Movie (.mov), Apple ProRes 422, 25fps, 1920x1080, Stereo, 48.000kHz σε σκληρό δίσκο, 

ήχο high definition. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει και θα παραδώσει και ένα teaser διάρκειας 1 λεπτού και 20 

δευτερολέπτων. 

 

Π 5.5 Ενημερωτική Εκδήλωση 

Ο ανάδοχος θα οργανώσει προωθητική ενημερωτική εκδήλωση στη Ζάκυνθο.   Η εκδήλωση θα 

απευθύνεται, εκτός από το ευρύ κοινό, κυρίως σε επαγγελματίες  του τουρισμού (ξενοδόχους, τουριστικούς 
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πράκτορες κλπ) καθώς και σε τοπικές και περιφερειακές αρχές και οργανισμούς, όπως επίσης και σε 

συλλόγους/οργανώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες (εκτίμηση 200 ατόμων).   

Στόχος της εκδήλωσης θα είναι:  

1) Η παρουσίαση των ψηφιακών εφαρμογών, ως μέσου για τη αύξηση της επισκεψιμότητας στην πόλη της 

Ζακύνθου 2) Η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών σε θέματα μεθοδολογίας αξιοποίησης των ΤΠΕ για 

την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς 3) Η παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων στον 

πολιτιστικό τουρισμό στο πρότυπο της «βιομηχανίας της εμπειρίας». 

Η οργάνωση της εκδήλωσης, η γραμματειακή υποστήριξη, η παρουσία εξειδικευμένων ομιλητών, σε 

συνεργασία με την Α.Α., η σύνταξη υλικού παρουσιάσεων, παρουσία εποπτικού υλικού, τήρηση σύντομων 

πρακτικών, η δημοσιότητα και γενικά κάθε ενέργεια ή υλικό που απαιτείται για την διοργάνωση μιας 

επιτυχούς από τεχνικής πλευράς εκδήλωσης αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου. Αναλυτική παρουσίαση 

του προτεινόμενου σχεδιασμού για την διοργάνωση των εκδηλώσεων, καθώς και πρόταση με τα 

συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει ο ανάδοχος για την προσέλκυση κοινού και την επιτυχία των 

εκδηλώσεων, πρέπει να συνοδεύει την τεχνική προσφορά. 

Αναλυτικά η εκδήλωση θα πρέπει κατ΄ελάχιστο να περιλαμβάνει:  

o Δημοσιότητα εκδήλωσης (παραγωγή και διανομή προσκλήσεων, προγράμματος, παραγωγή και 

τοποθέτηση αφισών,  2 δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο(ένα πριν – ένα μετά)  

o Διανομή folders, notebooks, στυλό  

o Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της συνάντησης (προσέλευση -πρακτικά)  

o 1 τουλάχιστον εξειδικευμένο  ομιλητή σε θέματα προώθησης εναλλακτικού τουρισμού, με πλήρη 

κάλυψη του κόστους των (εισιτήρια, διαμονή, διατροφή, πιθανή αποζημίωση) 

o Φωτογραφική κάλυψη της συνάντησης  

o Coffee break (200 άτομα)  

o Παρουσία Συνεργάτη κατά τη διάρκεια της συνάντησης  

o Εξασφάλιση και προετοιμασία αίθουσας  

o Τοποθέτηση ηχητικών και εγκαταστάσεων φωτισμού  

Κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο οι απαιτήσεις 

δημοσιότητας του Οδηγού Πληροφόρησης και Δημοσιότητας όπως έχει εγκριθεί και ισχύει, φέροντας την 

αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των απαιτήσεων δημοσιότητας. 
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Παραδοτέο:  

Παραδοτέο του έργου είναι απολογιστική έκθεση και όλο το αποδεικτικό έντυπο, ηλεκτρονικό, οπτικό, 

φωτογραφικό, ηχητικό υλικό που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της εκδήλωσης.  

 

Π 5.6 Ηλεκτρονικές καμπάνιες προβολής, διαγωνισμοί 

Η προβολή μιας υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικών διαγωνισμών, αποτελεί μια επιθετική, σύγχρονη προβολή 

που απευθύνεται ιδιαίτερα σε νέους εξοικειωμένους στη χρήση του διαδικτύου και των σύγχρονων 

τεχνολογιών. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να οργανώσει 3 promotional παιχνίδια – διαγωνισμούς, στα  social 

media,  μέσα από  πλατφόρμες-εργαλεία που θα επιλέξει. Το αντικείμενο των διαγωνισμών θα είναι 

σχετικό με τα παραδοτέα του έργου, προβάλλοντάς την περιοχή παρέμβασης. Τα δώρα θα είναι η κάλυψη 

των εξόδων φιλοξενίας 2 ατόμων για 5 ημέρες σε ξενοδοχείο με ημιδιατροφή (σε κάθε διαγωνισμό) στο 

νησί της Ζακύνθου. Το ένα δώρο θα δοθεί για φιλοξενία σε  High season, ενώ τα άλλα δύο σε  low. 

 

2.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ανέρχεται στο ποσό 

των είκοσι μιας χιλιάδων  ευρώ (21.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων 

κρατήσεων. Η προσφορά δε δύναται να ξεπερνά το προαναφερόμενο διατιθέμενο ποσό.   

Αναλυτικά ανά αντικείμενο υπηρεσίας 

 

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Π 5.1 Δημιουργία Ιστοσελίδας ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ 1 1.612,90 € 1.612,90 € 2.000,00 € 

Π 5.2 

Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ 1 645,16 € 645,16 € 800,00 € 

Π 5.3 Λογότυπο έργου ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ 1 403,23 € 403,23 € 500,00 € 

Π 5.4 Δημιουργία Ντοκιμαντέρ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ 1 8.064,52 € 8.064,52 € 10.000,00 € 
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Π 5.5 Ενημερωτική Εκδήλωση ΑΡΙΘΜΟΣ 1 4.032,26 € 4.032,26 € 5.000,00 € 

Π 5.6 

Ηλεκτρονικές καμπάνιες 

προβολής, διαγωνισμοί ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ 1 2.177,42 € 2.177,42 € 2.700,00 € 

  

  ΣΥΝΟΛΟ 16.935,48 € 

 

  

  ΦΠΑ 24% 4.064,52 € 

 

  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.000,00 € 21.000,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 
στα πλαίσια του έργου  «Διαδικτυακό σύστημα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την 

προσεισμική πόλη της Ζακύνθου και τη διασύνδεση με την τοπική επιχειρηματικότητα»    που έχει ενταχθεί 
και χρηματοδοτείται από το  Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 

 
Στοιχεία οικονομικού φορέα 
Επωνυμία……………………………………………. 
ΑΦΜ………………………………………………… 
ΔΟΥ…………………………………………………. 
Διεύθυνση…………………………………………… 
Τηλ…………………………………………………... 
FAX..………………………………………………... 
Email..……………………………………………….. 
Ημερομηνία..…./.…../……. 
 
Προς : ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Λομβάρδου 20, 29100, Ζάκυνθος 
 
Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη διακήρυξη σας με αριθμό ……/2022 σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα : 

Αντικείμενο 

Προσφερόμενη τιμή (€)  

Μη 
συμπεριλαμβανο
μένου Φ.Π.Α   

Φ.Π.Α   Συμπεριλαμβανο
μένου Φ.Π.Α   

Δημιουργία Ιστοσελίδας    

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης    

Λογότυπο έργου    

Δημιουργία Ντοκιμαντέρ 
   

Ενημερωτική Εκδήλωση    

Ηλεκτρονικές καμπάνιες προβολής, 
διαγωνισμοί 

   

Σύνολο    

 
Ημερομηνία ……………………. 
Για τον προσφέροντα 
 
Σφραγίδα / Υπογραφή 
Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου 
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