
   
 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ     
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Δημοκρατίας 107 ΤΚ: 68131 Αλεξανδρούπολη    
Τηλ.: 25510 35848, Email: diagonismoi@evroschamber.gr  

 
Αλεξανδρούπολη, 12/4/2021 

          Αρ. Πρωτ.: 1234 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Το Επιμελητήριο Έβρου προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ανάπτυξης των 
βίντεο προώθησης του έργου, προϋπολογισμού 4.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Smart Entrepreneurship Accelerator και 
ακρωνύμιο SEA του προγράμματος INTERREG V-A CBC PROGRAM GREECE – 
BULGARIA 2014 - 2020, 
Έχοντας υπ΄ όψη: 

 Tις διατάξεις του Ν.4782/2021: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία.» (ΦΕΚ36/Α/09-03-2021) 

 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των 
Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. 
Πρωτ. 300488/ΥΔ1244 

 Το Ν. 2081/1992 "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων 
του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των 
εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" 

 Το 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», 

 Το  Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Το 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”, 

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

 Το Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
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 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 αριθμ. πρωτ. 65000/10-6-2021 Απόφαση Ένταξης της πράξης του έργου με τίτλο 
«Smart Entrepreneurship Accelerator (SEA)», και Κωδικό ΟΠΣ 5070057 στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕΠ-231/6. 

 Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) B6.3a.15 
 Την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του σχετικού πρωτογενούς 

αιτήματος 
 
Πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ : 22REQ009926484 
Ανάρτηση αιτήματος στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ : 9ΥΝ3469ΗΛ9-ΚΟΓ 
 
Με βάση τα παραπάνω προσκαλεί τους: 
1. Παρασκευάς Μπιλιακάκης, Φωτογραφικές υπηρεσίες & παραγωγή βίντεο    
ΤΚ 68300, Διδυμότειχο Έβρος, Βενιζέλου 26 
Κιν: +30 6973876299 
E-mail nekbiliak@gmail.com    
 
2. Ορδουμποζάνης Κωσταντίνος, Φωτογράφος  
Διεύθυνση: Βιζβύζη 42, 68131 Αλεξανδρούπολη 
E-mail:  contact@fairytaleweddings.gr  
Τηλ: 6972864663 
 
2. Ιωαννης Mπιστίνας,  Υπηρεσίες βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων 
Διεύθυνση: Bασιλέως Γεωργίου 32, Σουφλί  
E-mail: info@jbcinema.com  
Τηλ: 6974971232 
 
να υποβάλουν σχετική έγγραφη προσφορά η οποία θα περιέχει: 
 
Α) Τεχνική προσφορά. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προφοράς είναι η ύπαρξη εμπειρίας στην 
παραγωγή φωτογραφικού και βιντεοσκοπημένου υλικού προώθησης δραστηριοτήτων, η 
οποία τεκμηριώνεται από ενδεικτική λίστα παραγωγών σε συνυπολογισμό με πρόσθετα 
στοιχεία τα οποία θα υποβάλει ο ανάδοχος με σκοπό την τεκμηρίωση της επάρκειας.   

 
Β) Οικονομική προσφορά. 
Τα ανωτέρω δύναται να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
η σε φυσικό φάκελο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να αναγράφεται θέμα «τεχνική 
–οικονομική προσφορά». 
 
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου Έβρου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
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Οι προσφορές θα αποσταλούν στην διεύθυνση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ Λεωφ. 
Δημοκρατίας 107 Αλεξανδρούπολη ΤΚ: 68131 ή ηλεκτρονικά στο email 
diagonismoi@evroschamber.gr έως και 22/04/2022 και ώρα 15.00.  
 
Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία προσφορά. 
 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

 Η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων τεχνικής ικανότητας 

 Η οικονομική προσφορά  

 Η ανεπιφύλακτη αποδοχή της τεχνικής περιγραφής από τον ενδιαφερόμενο 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται 

 Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική 
περιγραφή απορρίπτεται 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη 

 
Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί για την παρούσα ανάθεση, για την απόδειξη της μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 22 και 23 του Ν 4412/2016 
υποχρεούται να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο). Η υποχρέωση 

αφορά ιδίως: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γ) το φυσικό πρόσωπο όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση. 

2. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών) 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (σε ισχύ την καταλυτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών) 

4. Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να 
προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ., όταν 
πρόκειται για νομικά πρόσωπα. 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
Τοψίδης Χριστόδουλος 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ     
Tαχ. Δ/νση       : Λεωφ. Δημοκρατίας 307 Αλεξανδρούπολη      
Τ.Κ.        : 68131     
Πληροφορίες : Νικίδου Μαρία      
Τηλέφωνο    : 25510 35848     
e-mail  : diagonismoi@evroschamber.gr 
    
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Α. Αντικείμενο ανάθεσης 
 
Το Επιμελητηρίου Έβρου, επιθυμεί την παροχή των κάτωθι:  
 
D2.1.3 Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για την παραγωγή των βίντεο προώθησης του 
έργου SEA 
 
Ο ανάδοχος θα συντονίσει την παραγωγή και διάδοση έως 20 σύντομων 
προωθητικών βίντεο (κλιπ) όπου καθένα από αυτά παρουσιάζει κάποιο ή κάποια από 
τα παρακάτω: τους σκοπούς του έργου, τις δράσεις εκπαίδευσης και καθοδήγησης 
και την παρουσίαση των ιδεών νέων επιχειρήσεων του επιταχυντή SEA.  
 
  
Β. Οικονομικό αντικείμενο   
 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το αντικείμενο της σύμβασης 
περιλαμβάνεται στο έργο SEA το οποίο έχει ενταχθεί στο Interreg 
ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 με βάση την Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy 
Contract) B6.3a.15. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του 
ΠΔΕ. 
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 4.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 
 
Γ. Χρονική διάρκεια – καταβολή αμοιβής  
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 
Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών της παρούσας πρόσκλησης. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 
από την υπογραφή της έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης του 
έργου όπως αυτή ορίζεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο. 
Το έργο λήγει συμβατικά την 13/4/2023. Σε περίπτωση που παραταθεί το έργο, θα 
παραταθεί και η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου με νέα ημερομηνία λήξης 
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αυτής τη νέα ημερομηνία λήξης του έργου που θα εγκριθεί από την διαχειριστική 
αρχή του προγράμματος, χωρίς επέκταση του οικονομικού αντικειμένου. 
 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 
Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά σε τρείς δόσεις με προκαταβολή 60% του 
ποσού, 20% κατά την προσκόμιση του πρώτου παραδοτέου και 20% με την 
ολοκλήρωση και ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης του έργου. 

 

Αλεξανδρούπολη 12/4/2022 

 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
Νικίδου Μαρία 
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ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Πόλη, ημερομηνία) 

ΠΡΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ  

 

Εταιρία / φυσικό πρόσωπο:  

Α.Φ.Μ.:  

Έδρα:  Τ.Κ.:  

Δ/νση:  

Τηλέφωνο:  Fax:  

Έχοντας λάβει γνώση της τεχνικής περιγραφής του πρωτογενούς αιτήματος (ΑΔΑΜ: 21REQ009343081) και τη σχετική Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ009343421), δηλώνω ότι τις αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της 
υπηρεσίας υποβάλλοντας την  παρούσα προσφορά και προσφέροντας την κάτωθι τιμή: 

α/α Είδος υπηρεσίας  

Ποσότητα 

(Κατ’ 
αποκοπή) 

Τιμή μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ (€) 

Σύνολο 

(€) 

1 D2.1.3 Παραγωγή των βίντεο προώθησης του έργου SEA 1   

   Φ.Π.Α. 24%:  

   Γεν. Σύνολο:  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:   

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(υπογραφή, σφραγίδα) 
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