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ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ - 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του Υποέργου 

2 «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας 

της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035170, η οποία 

υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη: 

Την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 

όπως ισχύουν και ιδίως:  

• Το καταστατικό σύστασης της Ομοσπονδίας Καπνεργατουπαλλήλων Ελλάδας 

• Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 και όπως 

αυτός τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021. 
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• Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014): “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 1156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 

(Α297) και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, στο βαθμό 

που συγκεκριμένες διατάξεις αυτού, δύναται να τύχουν αναλογικής εν προκειμένω 

εφαρμογής.  

• Το άρ. 1 του 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”.  

• Της 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. 3471/2006 “Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής 

στον τομέα των  ών επικοινωνιών”.  

• Τον Κανονισμό 679/2016 επεξεργασίας και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal 

Data.  

• Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”.  

• Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση”.  

• Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…”.  

• Το άρθρο 4 του ΠΔ 118/2001 ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 

(ΚΠΔ).  

• Τον ν. 3469/2006 (Α’ 131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

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. 2859/2000 (Α’ 248) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας”, όπως 

τροποποιήθηκε από τον ν. 4334/2015, τον ν. 4472/2017 και ισχύει.  
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• 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”.  

• Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”.  

• Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

• 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. 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”, 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 των 

υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 

4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη “συνεργάσιμων φορολογικά” κρατών και β) 

των κρατών με “προνομιακό φορολογικό καθεστώς”. 

• Την με αρ. 57654/23.05.2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”, με 

την οποία τροποποιείται η με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3400) 

“Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”.  

• Την με αρ. αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β'/31.12.2018) Αντικατάσταση 

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

“Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (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”. 

• Την με αρ. πρωτ. 5788/1873/Α3/21.09.2018 Πρόσκληση, με κωδικό 110 και α/α ΟΠΣ 3319, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή εργαζομένων, 

επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις 

(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον 

Ιδιωτικό Τομέα (Β’ κύκλος)».   

• Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 21REQ008128694 2021-02-11) 
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• 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. 

• Τις προδιαγραφές και τις ιδιαιτερότητες του φυσικού αντικειμένου της παρούσας 

Πρόσκλησης, το ευρύ σχετικό αντικείμενο υπηρεσιών του καλούμενου οικονομικού φορέα, 

καθώς και τις καταρχήν προϋποθέσεις για την έντεχνη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου 

τις οποίες διαθέτει ο καλούμενος οικονομικός φορέας. 

 

Αποφασίζουμε 

1. Την έγκριση της συνολικής δαπάνης ποσού Δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων 

ευρώ  (14.900,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τη δέσμευση (διάθεση) 

πίστωσης ύψους ποσού Δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ  (14.900,00 €) 

από τον προϋπολογισμό εξόδων των ετών 2022 της Ομοσπονδίας 

Καπνεργατοϋπαλλήλων Ελλάδας, για την  επιλογή Αναδόχου υλοποίησης του 

Υποέργου 2 «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και 

δημοσιότητας της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5035170. 

2. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του Υποέργου 2 «Ενέργειες 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της 

Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035170. 

 

Θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης : Η ανάθεση διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως το Ν. 

4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά το Ν. 

4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/09.03.2021), καθώς και με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Αναθέτουσα Αρχή : Ομοσπονδία Καπνεργατοϋπαλλήλων Ελλάδος  

Φορέας χρηματοδότησης : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κωδ. ΣΑ Ε1341. Η 

παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ13410002) 

Διαδικασία ανάθεσης : Απ’ ευθείας ανάθεση 

Χρόνος Παράδοσης : Η διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  
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Προϋπολογισμός : Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων 

χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (14.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 24%.  

Η σύμβαση αφορά το Υποέργο 2 της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5035170. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. 

Δημοσιότητα : Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στον διαδικτυακό τόπο 

της Αναθέτουσας Αρχής: https://okekapnou.gr/  

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απευθύνεται στους εξής οικονομικούς φορείς :  

1.  ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

Σ.Γ.Σ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΓΡΥΠΑΡΗ 18, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 16345  

ΤΗΛ: 697154100 ΚΙΝ: 6937011273 

mail:  georgakis@galaxy92.gr 

 

2. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ 136, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12136 

ΤΗΛ: 2105778057 ΚΙΝ: 6979806127 

mail:  intrasystem04@gmail.com 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές 

οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με το 

άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία ανάθεσης θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου Τεύχους 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας Απόφασης 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΚΕ 

Ο Πρόεδρος 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

 

Συνημμένα:  

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS IOANNIDIS
Ημερομηνία: 2022.07.07 12:45:54 EEST
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Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του Υποέργου 2 «Ενέργειες 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης» στο 

πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035170  
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για ανάθεση του Υποέργου 2 «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, 

προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και 

πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5035170, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 

 

Ημερομηνία Ανάρτησης σε ΚΗΜΔΗΣ : 07/07/2022 

Ημερομηνία Ανάρτησης στον Διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής 

https://okekapnou.gr/ : 07/07/2022 

 

Άρθρο 1ο – Περιγραφή του παρόντος έργου  

Το αντικείμενο του Αναδόχου περιγράφεται ως εξής:  

 Αναλαμβάνει το στρατηγικό σχεδιασμό της επικοινωνίας του Έργου. 

 Οργανώνει και συντονίζει τις ενέργειες δημοσιότητας του Έργου. 

 Συντάσσει και διακινεί Δελτία Τύπου. 

 Μεριμνά για τις καταχωρήσεις του έργου (συγγραφή περιεχομένου, μέσου κλπ.). 

 Διαμορφώνει το ενημερωτικό υλικό που θα διακινηθεί στο πλαίσιο του έργου. 

 Παρακολουθεί και συλλέγει όλο το υλικό που αφορά το έργο (άρθρα, καταχωρήσεις, 

δελτία τύπου κλπ.).  

 Αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την αναπαραγωγή των εντύπων δημοσιότητας του 

έργου (αφίσες, φυλλάδια, banner). 

 Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης-προσέλκυσης 

ωφελούμενων και τελικής εκδήλωσης κλεισίματος του έργου, καθώς και για την 

προβολή των ενεργειών του Δικαιούχου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. 

Facebook, Twitter, LinkedIn). 

 

Ενέργειες / Εργασίες  

1. Ενέργειες προσέλκυσης των ωφελούμενων της πράξης 

2. Ευρύτερες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας της πράξης 
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Παραδοτέα  

 Π1.1: Σχεδιασμός και Παραγωγή Banners (σχεδιασμός 2 Banners) 

 Π1.2: Διοργάνωση και διεξαγωγή 4 ημερίδων προσέλκυσης ωφελούμενων 

 Π1.3: Σχεδιασμός και εκτύπωση προσκλήσεων και προγραμμάτων για τις 4 ημερίδες 

προσέλκυσης ωφελούμενων 

 Π1.4: Σχεδιασμός και αποστολή Newsletter (6 τμχ) 

 Π1.5: Σχεδιασμός και εκτύπωση δισέλιδων ενημερωτικών φυλλαδίων (2.000 τμχ) 

 Π1.6: Σχεδιασμός και εκτύπωση αφισών της Πράξης (200 τμχ) 

 Π1.7: Δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (6 καταχωρήσεις) 

 Π1.8: Προβολή του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

1. 79341100-7 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα διαφήμισης  

2. 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ.  

3. 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

 

Άρθρο 2ο – Παραλαβή 

Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου, η οποία θα παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης τις 

παρασχεθείσες υπηρεσίες του αναδόχου. 

Η ΕΠΠ πιστοποιεί ότι ο Ανάδοχος προσέφερε τις υπηρεσίες του προσηκόντως κατά το 

συμβατικό χρονικό διάστημα, όπως αυτές περιγράφονται και είναι αρμόδια για την 

παραλαβή κάθε επιμέρους παραδοτέου του αντικειμένου της Σύμβασης, καθώς και για την 

οριστική παραλαβή του. Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των παραδοτέων διατυπώνει εγγράφως 

ενδεχόμενες παρατηρήσεις εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενσωματώνει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός 

δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή τους σε αυτόν και να τα 

αναμορφώνει σχετικά έως ότου αυτά γίνουν αποδεκτά από την Επιτροπή. Μετά την έγκριση 

των παραδοτέων από την Επιτροπή συντάσσεται πρακτικό παραλαβής.  

 

Άρθρο 3ο – Σύμβαση 

Ο ανάδοχος του έργου, μετά την έγκριση του αποτελέσματος και την ενημέρωση από την 

Ο.Κ.Ε., υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) 

ημερών προκειμένου να υπογράψει την σχετική σύμβαση. 
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Άρθρο 4ο – Προϋπολογισμός / Χρηματοδότηση  

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων 

ευρώ (14.900,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 24%.  

Η σύμβαση αφορά το Υποέργο 2 της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5035170. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. 

 

Άρθρο 5ο - Κριτήριο ανάθεσης 

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια 

Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. 

 

Άρθρο 6ο – Διάρκεια ισχύος της σύμβασης  

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της. Η Ο.Κ.Ε. έχει δικαίωμα να 

παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, μονομερώς ή κατόπιν υποβολής αιτήματος του 

Αναδόχου, σε περίπτωση που η Πράξη δεν έχει ολοκληρωθεί έως τη λήξη της διάρκειας 

ισχύος της παρούσας. Για τα ζητήματα τροποποίησης της παρούσας σύμβασης κατά τη 

διάρκειά της ισχύει κατά τα λοιπά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Για τα ζητήματα 

μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης εφαρμόζεται το άρθρο 133 ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει και τα για ζητήματα υπεργολαβιών εφαρμόζεται το άρθρο 131 ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει. 

 

Άρθρο 7ο – Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται, ως εξής: 

Α] 40% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση των παραδοτέων: 

 Π1.1: Σχεδιασμός και Παραγωγή Banners (σχεδιασμός 2 Banners) 

 Π1.5: Σχεδιασμός και εκτύπωση δισέλιδων ενημερωτικών φυλλαδίων (2.000 τμχ) 

 Π1.6: Σχεδιασμός και εκτύπωση αφισών της Πράξης (200 τμχ) 

 Π1.8: Προβολή του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Β] 60% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος με την ολοκλήρωση των παραδοτέων: 

 Π1.2: Διοργάνωση και διεξαγωγή 4 ημερίδων προσέλκυσης ωφελούμενων 
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 Π1.3: Σχεδιασμός και εκτύπωση προσκλήσεων και προγραμμάτων για τις 4 ημερίδες 

προσέλκυσης ωφελούμενων 

 Π1.4: Σχεδιασμός και αποστολή Newsletter (6 τμχ) 

 Π1.7: Δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (6 καταχωρήσεις) 

 

Άρθρο 8ο – Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη και 

κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου.  

 

Άρθρο 9ο – Γενικοί όροι διενέργειας της ανάθεσης  

Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα Πρόσκληση όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για 

τον οικονομικό φορέα. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές 

και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα. Το αντικείμενο του έργου, 

όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, δεν διαιρείται σε τμήματα λόγω του 

περιεχομένου και της φύσης του, διότι αποτελεί ενιαίο σύνολο. Η υποβολή προσφοράς εκ 

μέρους του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα σύμφωνα με την παρούσα, συνεπάγεται τη 

ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης. 

Οι προσφορές να κατατίθενται μέχρι τις 18/07/2022 και ώρα 14:00 στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο της Ομοσπονδίας Καπνεργατοϋπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) 

okekapnou08@gmail.com. Εναλλακτικά, η προσφορά μπορεί να αποσταλεί ή να κατατεθεί 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στην Ομοσπονδία Καπνεργατοϋπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) 

(Ταχ. Δ/νση: Θεσσαλονίκης 52, Αξιούπολη, Κιλκίς, Ταχ. Κώδικας : 61400, Τηλέφωνο: 

2343032417). 

 

Άρθρο 10ο – Εκχωρήσεις / μεταβιβάσεις  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις 

εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις της. 

 

Άρθρο 11o Υπεργολαβία -Κοινοπραξία 

Ο οικονομικός φορέας απαγορεύεται να προβεί σε σύναψη κοινοπραξίας ή να συμβληθεί με 

έτερο νομικό ή φυσικό πρόσωπο σε υπεργολαβία. 

 

 

 

22PROC010887308 2022-07-07



«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» 

 

Άρθρο 12ο – Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς της παρούσας 

Πρόσκληση.  

 

Άρθρο 13ο – Τρόπος υποβολής προσφοράς  

Ο συμμετέχων υποβάλλει την προσφορά του είτε καταθέτοντάς την, είτε αποστέλλοντας την 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στον τόπο και κατά τον χρόνο 

που αναφέρονται στην παρούσα. Κατά την υποβολή της η προσφορά συνοδεύεται και από 

έγγραφο υποβολής - διαβιβαστικό για πρωτοκόλλησή της, στο οποίο θα αναφέρεται ότι η 

προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής 

αποστολής, η προσφορά παραλαμβάνεται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως 

προϋπόθεση ότι θα περιέρχεται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα. Δε θα ληφθεί υπόψη η προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα του άρθρου 9, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε στην 

Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη 

εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη 

συνοδεύουν. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται 

υπόψη. Η ημερομηνία και ώρα αποδεικνύονται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η προσφορά του οικονομικού φορέα και το έγγραφο υποβολής - 

διαβιβαστικό για πρωτοκόλλησή της, υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα. 

 

Άρθρο 14ο – Περιεχόμενο προσφοράς  

Οι οικονομικές προσφορές (Παράρτημα II) κατατίθενται μέχρι τις 15/07/2022 και ώρα 14:00 

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ομοσπονδίας Καπνεργατοϋπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) 

okekapnou08@gmail.com. Εναλλακτικά, η προσφορά μπορεί να αποσταλεί ή να κατατεθεί 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στην Ομοσπονδία Καπνεργατοϋπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) 

(Ταχ. Δ/νση: Θεσσαλονίκης 52, Αξιούπολη, Κιλκίς, Ταχ. Κώδικας : 61400, Τηλέφωνο: 

2343032417), με την ένδειξη: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την υλοποίηση του έργου 

«Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της 

Πράξης» συνυποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

i. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του με βεβαιωμένο το 

γνήσιο της υπογραφής περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 

ii. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.  

iii. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.  

iv. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 

22PROC010887308 2022-07-07



«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» 

 

άνω αποσπάσματος αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρείας, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). Εναλλακτικά, υπεύθυνη 

δήλωση ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που 

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εις βάρος των ανωτέρω 

προσώπων του οικονομικού φορέα (με αναγραφή των ονοματεπωνύμων και των 

πατρωνύμων αυτών). Η Υ.Δ. υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α παρ. 2 του ν. 4412/2016 ή 

υποβάλλεται από έκαστο υπόχρεο χωριστά. 

H προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι), η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Στην περίπτωση έντυπης 

υποβολής στο εξωτερικό του φακέλου θα αναγράφεται η ένδειξη: «Να μην ανοιχτεί από 

ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου».  

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτό εντός της ως άνω προθεσμίας η προσκόμιση των 

αναφερόμενων δικαιολογητικών εγγράφων, δύναται να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής με την οποία θα δηλώνει 

ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και θα τα προσκομίσει το ταχύτερο δυνατόν 

στην Αναθέτουσα Αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα ανωτέρω.  

Σημείωση: 

 Σε περίπτωση νομικών προσώπων, το πιστοποιητικό αφορά το νομικό πρόσωπο και 
όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν 
εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

 Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων: 

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου, θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν την υποβολή του. 

- Τα πιστοποιητικά της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να 
είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους. 

 Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας. 

 Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α' 45) και 
τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α' 184) 

 

Άρθρο 15ο – Ισχύς προσφοράς  

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από 

την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που 

αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν 

προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της προσφοράς η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει 

έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν 

αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέροντας οφείλει να 
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απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει 

δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση 

που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων οικονομικός φορέας υπόκειται σε 

απώλεια κάθε δικαιώματος για ανάθεση του έργου. 

 

Άρθρο 16ο – Εναλλακτική προσφορά  

Εναλλακτική προσφορά δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν υποβληθεί 

τυχόν εναλλακτική προσφορά, δεν θα ληφθεί υπόψη. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, ο 

οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορά, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να 

διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης κατά της απόρριψής της.  

 

Άρθρο 17ο – Απόρριψη προσφοράς  

Η απόρριψη της Προσφοράς ως απαράδεκτη, κρίνεται σε κάθε μία ή περισσότερες από τις 

κάτωθι περιπτώσεις:  

 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας.  

 Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα με τον τρόπο και το περιεχόμενο που 

ορίζεται στη παρούσα πρόσκληση.  

 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά 

δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή 

της.  

 Προσφορά, η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.  

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι ενενήντα (90) 

ημερολογιακές ημέρες.  

 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.  

 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως 

αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.  

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 

 

Άρθρο 18ο - Λόγοι αποκλεισμού 

Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν προσφέροντα από τη συμμετοχή του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης, 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: 
1) Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
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), 
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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 C 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 L 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 C 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 (Α΄ 
166), 
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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά: 

 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
2) α) Όταν ο οικονομικός φορέας 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 οικονομικός 
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.  
Αν ο οικονομικός φορέας 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. 
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Δεν αποκλείεται ο 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. 
3) Αποκλείεται οποιοσδήποτε 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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 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. 
4) Ο Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 

Άρθρο 19ο – Ματαίωση της διαδικασίας  

Η Αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Ταχ. Δ/νση: Θεσσαλονίκης 52, Αξιούπολη, Κιλκίς, Ταχ. Κώδικας : 61400. 

Τηλέφωνο: 2343032417 

Fax : 2343032907 

Email : okekapnou08@gmail.com 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αρίθμ πρωτ. ………. πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του Υποέργου 2 «Ενέργειες ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης» στο πλαίσιο 

της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035170, η οποία υλοποιείται μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020» 

 

Επωνυμία Εταιρείας: 

ΑΦΜ, ΔΟΥ: 

Διεύθυνση Έδρας: 

Αρ. ΓΕΜΗ: 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

Fax: 

E- mail: 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω 

πρόσκληση. 

Ο Αιτών/ Η Αιτούσα 

 

 

 

(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα) 

Αθήνα, …..…. /………. / 2022  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Ταχ. Δ/νση: Θεσσαλονίκης 52, Αξιούπολη, Κιλκίς, Ταχ. Κώδικας : 61400. 

Τηλέφωνο: 2343032417 

Fax : 2343032907 

Email : okekapnou08@gmail.com 

 

Ημερομηνία ….. /….. /2022 

Υποέργο 2 «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και 

δημοσιότητας της Πράξης» 

Παραδοτέα Π/Υ χωρίς ΦΠΑ Π/Υ με ΦΠΑ 

Π1.1: Σχεδιασμός και Παραγωγή Banners (σχεδιασμός 2 
Banners) 

Π1.2: Διοργάνωση και διεξαγωγή 4 ημερίδων 
προσέλκυσης ωφελούμενων 

Π1.3: Σχεδιασμός και εκτύπωση προσκλήσεων και 
προγραμμάτων για τις 4 ημερίδες προσέλκυσης 
ωφελούμενων 

Π1.4: Σχεδιασμός και αποστολή Newsletter (6 τμχ) 

Π1.5: Σχεδιασμός και εκτύπωση δισέλιδων ενημερωτικών 
φυλλαδίων (2.000 τμχ) 

Π1.6: Σχεδιασμός και εκτύπωση αφισών της Πράξης (200 
τμχ) 

Π1.7: Δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (6 
καταχωρήσεις) 

Π1.8: Προβολή του έργου στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 

  

Χρόνος ισχύος προσφοράς τρείς (3) μήνες 

Για τον προσφέροντα 

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία) 
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