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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4 – 370 / 15-03-2012)        

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τη  

δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λοιπών  

ανακοινώσεων στον τύπο,  

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  

«Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική 
επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»  

 (κωδικός ΟΠΣ: 305575) 

Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π.  

«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013»  
(ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8, 9) 

 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).      
 
 

ΑΘΗΝΑ 2012 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Ε.Σ.Ε.Ε.)                                              Αθήνα   15 - 03 - 2012 

Μητροπόλεως 42 , Αθήνα 105 63                     Αριθμ.Πρωτ.: Φ4 - 370 / 15-03-2012 

Τηλ: 210 – 32 59 170 

Fax: 210 – 32 59 229 (Υπόψη κ. Ν. Γεωργοκώστα) 

Αρμόδιος υπάλληλος: κ. Ν. Γεωργοκώστας 

Ώρες υποδοχής: Καθημερινά 9:00 - 13:30 
 

Δ I A K H P Y Ξ H 
 
Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τη 

δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λοιπών ανακοινώσεων στον τύπο, 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή 

τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»  (κωδικός ΟΠΣ: 

305575), η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013» 

(Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9). Η ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι έως 

13.550,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 23% και βαρύνει τον προϋπολογισμό 

της παραπάνω πράξης, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΚΤ).  

Έχοντας υπόψη:  

1. Την από 10η Ιουνίου 2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε.Ε. 

σύμφωνα με την οποία ορίζεται το Προεδρείο της Ε.Σ.Ε.Ε. ως το αρμόδιο συλλογικό 

όργανο για τη διαχείριση και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις δράσεις της 

Ε.Σ.Ε.Ε. στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.. 

2. Την απόφαση ένταξης (768/10-05-2011) της πράξης «Ενίσχυση και υποστήριξη 

γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό 

συνδικαλισμό»  (κωδικός ΟΠΣ: 305575) στο Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

2007 - 2013» (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9). 

3. Την από 24η Οκτωβρίου 2011 Απόφαση του Προεδρείου της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη 

διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

δημοσιεύσεων στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για 

τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό 

συνδικαλισμό» της παραπάνω πράξης. 
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4. Την από 5η Δεκεμβρίου 2011 Απόφαση του Προεδρείου της Ε.Σ.Ε.Ε. για την 

υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη 

συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» 

της παραπάνω πράξης. 

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού 

Εμπορίου. 

Π P O K H P Y Σ Σ O Y M E 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τη 

δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λοιπών ανακοινώσεων στον τύπο, 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως 13.550,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 23%, για 

τις ανάγκες της πράξης «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην 

εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» (κωδικός ΟΠΣ: 305575), η 

οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 - 2013» (Άξονες 

Προτεραιότητας 7, 8, 9) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΚΤ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υποέργου 1 της ανωτέρω πράξης. 

Υποβολή Προσφορών: Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να 

υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού 

Εμπορίου), στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563, στο Τμήμα Γραμματείας, στον 

4ο όροφο, μέχρι τη Δευτέρα 09/04/2012 και ώρα 12:00, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1.  

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνισμού 

και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 09/04/2012 και ώρα 12:00, στα 

γραφεία της Ε.Σ.Ε.Ε., Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται. 

H αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια. 

Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν : 

α) όλα  τα  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα 

β)  συνεταιρισμοί 

γ)  ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά. 

 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Kατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους : 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

Για την υλοποίηση της πράξης και την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και διαφάνειας, 

θα πρέπει να υλοποιηθεί μια σειρά από δημοσιεύσεις στον τύπο. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει 

τη δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και λοιπών ανακοινώσεων στον 

τύπο, που αφορούν την πράξη «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους 

στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»  (κωδικός ΟΠΣ: 

305575). Στα πλαίσια του έργου προβλέπονται, δύο (2) γενικοί τύποι δημοσιεύσεων: 

Ο τύπος δημοσίευσης 1 αφορά δημοσίευση «Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για 

πρόσληψη συνεργατών», η οποία θα πρέπει να δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες 

μέσης κυκλοφορίας (κατά έκδοση του τελευταίου εξαμήνου) άνω των 10.000 φύλλων.  

Ο τύπος δημοσίευσης 2 αφορά δημοσίευση «Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για 

την ενημέρωση και την ένταξη της ομάδας στόχου στις δράσεις της πράξης», η οποία θα 

πρέπει να δημοσιεύεται σε δύο οικονομικές εφημερίδες (από τις ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΕΞΠΡΕΣ) και μία ημερήσια εφημερίδα μέσης κυκλοφορίας (κατά 

έκδοση του τελευταίου εξαμήνου) άνω των 10.000 φύλλων. 

Οι τύποι δημοσίευσης, οι εφημερίδες δημοσίευσης, τα υποδείγματα των δημοσιεύσεων και οι 

ενδεικτικές διαστάσεις τους (προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υπολογισμού τιμής σε ευρώ 

ανά τετραγωνικό εκατοστό) , περιγράφονται στο επισυναπτόμενο «Παράρτημα Α» (παρ. Α.2 

και Α.3), που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.  

Ο συνολικός αριθμός των δημοσιεύσεων και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά, θα καθοριστούν 

από τον Υπεύθυνο του έργου και δύναται να αντιστοιχούν σε ύψος δαπανών έως και 

13.550,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 23%).  Επίσης, επισημαίνεται ότι κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την πραγματοποίηση 

δημοσιεύσεων και άλλων τύπων για τις ανάγκες του έργου (π.χ. Δελτίο Τύπου), οι οποίες θα 

κατατάσσονται σε έναν εκ των προαναφερομένων, ανάλογα με το μέσο δημοσίευσης που θα 

επιλέγεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η κάθε δημοσίευση θα πρέπει να γίνεται με φροντίδα του Αναδόχου σε χρονικό διάστημα 

έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή για την ακριβή ημερομηνία της 

κάθε δημοσίευσης τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, καθώς και να της 

παρέχει τρία (3) αντίγραφα του φύλλου της εφημερίδας, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες  

μετά από κάθε δημοσίευση. 
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3. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα τεκμηριώνεται με βάση τα αντίγραφα των φύλλων 

των εφημερίδων με τις δημοσιεύσεις (τα οποία θα παρέχει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα 

Αρχή, βλέπε άρθρο 2) και θα διενεργείται από ειδική επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής 

(τριμελής Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης ποιότητας των παραδοτέων), η οποία θα 

συντάσσει σχετικό πρακτικό παραλαβής. 

.4. ΠΛHPΩMH - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

H πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής 

(από την τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης ποιότητας των παραδοτέων) και 

τη σχετική εντολή του Υπευθύνου Έργου, με χρηματικό ένταλμα στο όνομά του βάσει των 

νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής 

ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου 

εμφάνισης του δικαιούχου).  

Το ύψος της  πληρωμής για κάθε δημοσίευση θα προκύπτει από την ανηγμένη τιμή ανά 

τετραγωνικό εκατοστό (όπως αυτή θα υπολογίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα 

με τις σχετικές στήλες της Φόρμας προσφοράς του Αναδόχου – βλέπε Παράρτημα Α, παρ. 

Α.4) πολλαπλασιασμένης με το πραγματικό μέγεθος της κάθε δημοσίευσης σε τετραγωνικά 

εκατοστά. 

Το ύψος των δαπανών του έργου θα εξαρτηθεί από τις πραγματοποιηθείσες δημοσιεύσεις 

που θα γίνουν, με βάση τις ανάγκες του έργου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον 

Υπεύθυνο Έργου και δύναται να φθάσει έως το ποσό των 13.550,00 ΕΥΡΩ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 23%).   

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, με πρόταση του Υπευθύνου του έργου, να καταγγείλει και να 

λύσει μονομερώς την σχετική σύμβαση εφ’ όσον υφίσταται σοβαρός λόγος μέχρι της 

περατώσεως του έργου, δια σχετικής ανακοινώσεως προς τον εργολήπτη. Σημαντικός λόγος 

καταγγελίας της συμβάσεως αποτελεί ενδεικτικά η διακοπή χρηματοδότησης του 

προγράμματος ή η εξάντληση των σχετικών πιστώσεων. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επιθυμεί τα χρήματα να μεταβιβασθούν σε λογαριασμό 

του με εντολή μεταφοράς σε εμπορική τράπεζα τα δικαιολογητικά που πρέπει να 

προσκομίσει είναι τα εξής : 

α. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ A.E: Aπόσπασμα Πρακτικών Συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της A.E. από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα 

την Eταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. 
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β. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Oμόρρυθμες , 

Eτερόρρυθμες και EΠE): Tο τελευταίο καταστατικό και Bεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του 

Πρωτοδικείου ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν 

την Eταιρεία. 

Ο Φ.Π.A. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

5.1 KATAPTIΣH KAI YΠOBOΛH ΠPOΣΦOPΩN 

5.1.1  Mε ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο 

δακτυλογραφημένες ή καθαρογραμμένες, με αντίγραφο, υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα (δηλ. εις διπλούν). 

5.1.2  H αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για την 

διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού. 

5.1.3 Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, 

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική 

διεύθυνση (e-mail) του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 Προσφορά 
στο πλαίσιο της Διακήρυξης με αρ. πρωτ.: Φ4-370/15-03-2012 για την 
ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει τη   
δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λοιπών 
ανακοινώσεων στον τύπο, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ενίσχυση 
και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική 
επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» (κωδικός ΟΠΣ: 
305575). 

 

 

  
Αναθέτουσα Αρχή:  

 Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
Μητροπόλεως 42, Αθήνα 10563   
Ημερομηνία Διαγωνισμού: 09/04/2012   
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο » 

Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυμίες των 

μελών τους και τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του εκπροσώπου τους. 

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα 

πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει 

την προσφορά.  
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Mέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την          

προσφορά στοιχεία.  

5.1.4 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της 

Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν 

αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια 

Eπιτροπή. 

5.1.5 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά 

απορρίπτεται. 

5.1.6 Η απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές (όπως αυτές τεκμηριώνονται στο 

Παράρτημα Α’ της Διακήρυξης) αποτελεί αίτιο απόρριψης της προσφοράς. 

5.1.7 Επισημαίνεται ότι: 

1.7.1  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

1.7.2  Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη  

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται 

από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της 

Yπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με  τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 

που ζητήθηκαν. 

 

5.2 TIMEΣ 

5.2.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και 

αριθμητικώς. 

5.2.2 Σε κάθε προσφορά θα επισυνάπτεται συμπληρωμένη η «Φόρμα προσφοράς 
διαγωνιζομένων» (βλέπε Παράρτημα Α, παρ. Α.4) 

5.2.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για 

μία δημοσίευση ανά τύπο και ανά εφημερίδα δημοσίευσης ή δεν δίδεται ενιαία τιμή 

για το σύνολο των δημοσιεύσεων, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

5.2.4 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5.2.5 Oι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

2.5.1 Tιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν επιβαρύνσεων) χωρίς Φ.Π.A. 

για μία δημοσίευση από κάθε τύπο δημοσίευσης και ανά εφημερίδα. 
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Απαιτούνται δηλαδή ξεχωριστά οι τιμές χωρίς Φ.Π.Α. για 5 δημοσιεύσεις 

(βλέπε Παράρτημα Α, παρ. Α.4). 

2.5.2 Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. για το σύνολο των δημοσιεύσεων. 

2.5.3 Το ποσοστό του Φ.Π.A. στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη παροχή 

υπηρεσίας. 

2.5.4 Συνολική τιμή (με Φ.Π.Α.) για το σύνολο των δημοσιεύσεων. 

5.2.6 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή (με Φ.Π.Α.) που 

αναφέρεται στο σύνολο των ζητούμενων τύπων δημοσίευσης (όπως προκύπτει από 

το σύνολο με ΦΠΑ στη φόρμα Α.4).    

5.2.7 H Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 

συμμετέχοντες  υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 

5.3     ΠPOΣΦYΓEΣ 

5.3.1 Τυχόν προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής 

προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, 

οφείλεται να ασκηθούν ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης. 

5.3.2 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από την άσκηση της δικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η 

απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. 

 

5.4 EIΔIKOI OPOI 

5.4.1 Oι προσφορές κατά φύλλο πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του 

συμμετέχοντος. 

5.4.2 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 

αποζημίωση από κάθε αιτία κατά την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με 

τον Ανάδοχο. 

5.4.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την  

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του 

Αναδόχου. 
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5.4.4 Kάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, 

από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα 

αρμόδια δικαστήρια. 

5.4.5 Στις αναγραφόμενες τιμές της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η αξία των ειδών και οι 

νόμιμες κρατήσεις. 

5.4.6 Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει παραλαβή είδους του αναδόχου αν δεν διαπιστωθεί 

και βεβαιωθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι το είδος πληροί της προδιαγραφές. 

5.4.7 Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης 

οιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή απαγορεύεται 

χωρίς προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

5.4.8 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει τον αριθμό των δημοσιεύσεων 

που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Α. 

5.4.9 Η αξιολόγηση των προσφορών που θα κριθούν ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη 

τιμή. 

5.4.10 Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των 

προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι 

προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

                                                     

 

                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.      
    

                                                                            

 

                                        κ. Βασίλειος Κορκίδης 

 

 

 
Επισυνάπτεται: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Περιγραφή έργου)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  Φ4 - 370 / 15-03- 2012) 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 
 

Α.1 Χρονικά πλαίσια 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην δημοσίευση των παρακάτω τύπων δημοσίευσης 

(προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και περιλήψεις διακηρύξεων ανοικτών 

διαγωνισμών), εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση της Αναθέτουσας 

Αρχής. Το σύνολο των δημοσιεύσεων που αφορούν το έργο, θα πραγματοποιηθεί έως και 

τις 31/12/2014. Η παραπάνω ημερομηνία θα αποτελεί και την ημερομηνία λήξης της 

σύμβασης που ακολούθως θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 

που θα επιλεγεί.  

 
 
Α.2 Περιγραφή τύπου δημοσιεύσεων 
 
Α/Α Περιγραφή Που δημοσιεύεται 

1 Τύπος Δημοσίευσης 1: 

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για 
πρόσληψη συνεργατών  

Σε δύο ημερήσιες 
εφημερίδες μέσης 
κυκλοφορίας άνω των 
10.000 φύλλων. 

2 Τύπος Δημοσίευσης 2: 

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για 
την ενημέρωση και ένταξη της ομάδας στόχου στις δράσεις 
της πράξης 

Σε δύο οικονομικές 
εφημερίδες και μία 
ημερήσια εφημερίδα 
μέσης κυκλοφορίας άνω 
των 10.000 φύλλων. 

 
 

Α.3 Ενδεικτικά υποδείγματα κειμένων για κάθε τύπο δημοσίευσης 
 
Τα παρακάτω κείμενα είναι ενδεικτικά και δύναται να αλλάξουν, με δυνατότητα αυξομείωσης 

αριθμού στοιχείων. 

 
Α.3.1 - Υπόδειγμα κειμένου για τον τύπο δημοσίευσης 1: «Δημοσίευση 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για πρόσληψη συνεργατών»: 
το παρακάτω κείμενο, σε δίστηλο εφημερίδας με ενδεικτικές διαστάσεις 8,6 cm Χ 15 cm (με 

δυνατότητα προσαρμογής ανάλογη με την αυξομείωση του αριθμού στοιχείων): 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

 

 

                                        ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ   

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Πράξη: «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην 

εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 Αριθ. Πρωτ.:  ..…. /  .. - .. -2012 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Ενίσχυση και 

υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον 

εμπορικό συνδικαλισμό». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

2007 - 2013» (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9) (κωδ. ΟΠΣ: 305575) και συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.  

Στο πλαίσιο της πράξης η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου θα δημιουργήσει στην 

έδρα της μία δομή για την ισότητα των φύλων, η οποία θα παρέχει πληροφόρηση και 

υποστήριξη σε γυναίκες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο χώρο του εμπορίου 

καθώς και σε συνδέσμους γυναικών εμπόρων επιχειρηματιών, σχετικά με ζητήματα 

εμπορικής επιχειρηματικότητας και ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στο χώρο του 

εμπορικού συνδικαλισμού, με απώτερο σκοπό την προώθηση των γυναικών στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων στο εργασιακό και συνδικαλιστικό πεδίο του εμπορίου. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1 της παραπάνω πράξης, η ΕΣΕΕ 

προτίθεται να απασχολήσει 1 στέλεχος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και 1 εξωτερικό 

συνεργάτη, με σύμβαση έργου. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει, για κάθε έναν κωδικό 

θέσης, σύντομη περιγραφή του αντικειμένου σύμβασης έργου και των σχετικών 

απαραίτητων προσόντων: 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΘΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ &  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

305575/01 ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ο Βοηθός Υπεύθυνου Έργου θα συμμετάσχει ενεργά στο σχεδιασμό, την 
υλοποίηση και παρακολούθηση του συνόλου της πράξης. Ειδικότερα, το 
αντικείμενο απασχόλησής του αφορά σε: 

- Διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης. 
- Επιστημονική εποπτεία και διαχείριση των ζητημάτων της πράξης. 
- Παροχή υποστήριξης για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των 
διοικητικών ενεργειών που αφορούν την πράξη. 

Επίσης θα συμμετάσχει στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων:   

- Λειτουργία γραμμής υποστήριξης για την παροχή πληροφόρησης 
- Συνεργασία με Ομάδα εξειδικευμένων για την παροχή πρόσθετων στοιχείων 
πληροφόρησης σε θέματα που χρήζουν αναλυτικότερης προσέγγισης. 

- Τήρηση βάσης δεδομένων / Καταχώρηση στοιχείων. 
- Ανανέωση / ενημέρωση αρχείου νομικών θεμάτων. 
- Ανανέωση / ενημέρωση Καταλόγων βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων. 

- Έκδοση news letter. 

- Έρευνα για ανεύρεση μελετών και λοιπών επιστημονικών εκδόσεων που 
αφορούν τις γυναίκες σε σχέση με ζητήματα εμπορικής επιχειρηματικότητας 
και εμπορικού συνδικαλισμού / Αξιολόγηση σχετικού υλικού / Ανάρτηση του 
κατάλληλου υλικού στα ειδικά πεδία της ιστοσελίδας της Δομής Ισότητας. 

Καθεστώς απασχόλησης: Σύμβαση έργου 
Εκτιμώμενη διάρκεια απασχόλησης: έως 33 ανθρωπομήνες 

 

- Πτυχίο ΑΕΙ. 
- Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) 
ετών σε διαχείριση και 
διοίκηση έργων 
συγχρηματοδοτούμενων από 
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα: (α) επεξεργασίας 
κειμένων, (β) υπολογιστικών 
φύλλων, (γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 

- Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

305575/02 

 

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΟΜΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  

Συμμετοχή στην υλοποίηση των εξής παραδοτέων:   

- Λειτουργία γραμμής υποστήριξης για την παροχή πληροφόρησης 
- Συνεργασία με Ομάδα εξειδικευμένων για την παροχή πρόσθετων στοιχείων 
πληροφόρησης σε θέματα που χρήζουν αναλυτικότερης προσέγγισης. 

- Τήρηση βάσης δεδομένων / Καταχώρηση στοιχείων. 
- Ανανέωση / ενημέρωση αρχείου νομικών θεμάτων. 
- Ανανέωση / ενημέρωση Καταλόγων βασικών ερωτήσεων – απαντήσεων. 

- Έκδοση news letter. 

- Έρευνα για ανεύρεση μελετών και λοιπών επιστημονικών εκδόσεων που 
αφορούν τις γυναίκες σε σχέση με ζητήματα εμπορικής επιχειρηματικότητας 
και εμπορικού συνδικαλισμού / Αξιολόγηση σχετικού υλικού / Ανάρτηση του 
κατάλληλου υλικού στα ειδικά πεδία της ιστοσελίδας της Δομής Ισότητας. 

Καθεστώς απασχόλησης: Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 
Εκτιμώμενη διάρκεια απασχόλησης: έως 31/12/2014 

 

- Πτυχίο ΑΕΙ. 
- Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) 
ετών σε υποστήριξη έργων 
συγχρηματοδοτούμενων από 
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

- Γνώση χειρισμού Η/Υ στα 
αντικείμενα: (α) επεξεργασίας 
κειμένων, (β) υπολογιστικών 
φύλλων, (γ) υπηρεσιών 
διαδικτύου. 

- Καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. 

Πρόσθετες γνώσεις και εμπειρία (σε αντικείμενο συναφές με αυτό της πράξης), θα ληφθούν 

υπόψη και θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων από την αρμόδια 

Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

Οδηγίες για τον τρόπο υποβολής (Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έγγραφα απόδειξης 

προσόντων και λοιπές σχετικές πληροφορίες) είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ 

(www.esee.gr / Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο Έργων της ΕΣΕΕ στο 

ΕΣΠΑ).   

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων, σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
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Αίτηση για τον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ:  

[αναγράφεται ευκρινώς ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση] 

Για την πράξη: «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική 

επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»  

και θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τη Δευτέρα ../../2012 και ώρα 14:00 στην παρακάτω 

διεύθυνση : 

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου  Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 

4ος  όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ) 

ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Αιτήσεις 

μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του 

courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει και συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τα 

απαραίτητα προσόντα.  

Για τυχόν διευκρινήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα ……………………….. 

(e-mail: …………..@esee.gr).  

Για την ΕΣΕΕ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Βασίλης Κορκίδης 

 

 

 

 

 

 

 

Α.3.2  Υπόδειγμα κειμένου για τον τύπο δημοσίευσης 2: «Δημοσίευση 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την ενημέρωση και ένταξη της 
ομάδας στόχου στις δράσεις της πράξης»: 
το παρακάτω κείμενο, σε δίστηλο εφημερίδας με διαστάσεις 8,6 cm Χ 15 cm (με δυνατότητα 

προσαρμογής ανάλογη με την αυξομείωση του αριθμού στοιχείων): 
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

 

 

                                        ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ   

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Πράξη: «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην 

εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Αριθ. Πρωτ.:  ..…. /  .. - .. -2012 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την πράξη «Ενίσχυση και 

υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον 

εμπορικό συνδικαλισμό». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

2007 - 2013» (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9) (κωδ. ΟΠΣ: 305575) και συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.  

Στο πλαίσιο της πράξης η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου έχει δημιουργήσει 

στην έδρα της μία δομή για την ισότητα των φύλων, η οποία παρέχει πληροφόρηση και 

υποστήριξη σε γυναίκες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο χώρο του εμπορίου 

καθώς και σε συνδέσμους γυναικών εμπόρων επιχειρηματιών, σχετικά με ζητήματα 

εμπορικής επιχειρηματικότητας και ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στο χώρο του 

εμπορικού συνδικαλισμού, με απώτερο σκοπό την προώθηση των γυναικών στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων στο εργασιακό και συνδικαλιστικό πεδίο του εμπορίου. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. καλεί τις γυναίκες που 

δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο χώρο του εμπορίου καθώς και συνδέσμους γυναικών 

εμπόρων επιχειρηματιών, να αιτηθούν την ένταξή τους στις δράσεις της παραπάνω πράξης 

για πληροφόρηση και υποστήριξη σε ζητήματα εμπορικής επιχειρηματικότητας και ίσης 

μεταχείρισης γυναικών και ανδρών στο χώρο του εμπορικού συνδικαλισμού. Από την Πράξη 

προβλέπεται να ωφεληθούν γυναίκες από όλη την επικράτεια. 

Οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Το έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λοιπές σχετικές πληροφορίες είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΕ (www.esee.gr / Προσκλήσεις Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο Έργων της ΕΣΕΕ στο ΕΣΠΑ).   
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Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλεται με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους: 

- ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στην ΕΣΕΕ (ΕΣΕΕ, Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα, 

Πρωτόκολλο). Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πληροφόρηση και υποστήριξη σε 
ζητήματα εμπορικής επιχειρηματικότητας και ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών 
στο χώρο του εμπορικού συνδικαλισμού. 

Πράξη: «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική 
επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό»  

- με fax στον αριθμό 210-3259229 (Υπόψη: Δομή Ισότητας ΕΣΕΕ) 

- ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δομής Ισότητας της ΕΣΕΕ (domi-

isotitas@esee.gr) με αναφορά στο θέμα: «Όνομα ενδιαφερόμενης - Αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για πληροφόρηση και υποστήριξη». 

Για τυχόν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κα ………………………….. 

(e-mail: ………………..@esee.gr).  

Για την Ε.Σ.Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Βασίλης Κορκίδης 

 

mailto:isotitas@esee.gr
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Α.4  Φόρμα προσφοράς διαγωνιζομένων (Διακήρυξη με αρ. πρωτ.: Φ4-370/15-03-2012) 

Α/Α Περιγραφή  
  Εφημερίδα 

1 
Τιμή (1) 

(σε ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή (2) 
ανηγμένη 
σε Ευρώ 
/ cm2  

Εφημερίδα 
2 

Τιμή (1) 

(σε ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ) 

Τιμή (2) 
ανηγμένη 
σε Ευρώ / 
cm2  

Εφημερίδα 
3  
(μόνο για 
τον Τύπο 2)

Τιμή (1) 

(σε ευρώ 
χωρίς 
ΦΠΑ) 

Τιμή (2) 
ανηγμένη σε 
Ευρώ / cm2  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ 
ΤΥΠΟ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(Άθροισμα των 
στηλών «Τιμή») 

1 ΤΥΠΟΣ 1 
Δημοσίευση Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης  
Ενδιαφέροντος για 
πρόσληψη συνεργατών. 

(δίστηλο με διαστάσεις 
8,6 cm Χ 15 cm) 

Σε δύο ημερήσιες 
εφημερίδες 
κυκλοφορίας άνω των 
10.000 φύλλων 

      Δεν 

απαιτείται 

για τον 

Τύπο 1 

Δεν 

απαιτείται 

για τον 

Τύπο 1 

  

2 ΤΥΠΟΣ 2 
Δημοσίευση Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης  
Ενδιαφέροντος για την 
ενημέρωση και ένταξη της 
ομάδας στόχου στις 
δράσεις της πράξης. 

(δίστηλο με διαστάσεις 
8,6 cm Χ 15 cm) 

Σε δύο οικονομικές 
εφημερίδες και μία 
ημερήσια εφημερίδα 
κυκλοφορίας άνω των 
10.000 φύλλων 

          

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ  
Προσοχή:  
(1) Στις στήλες «Τιμή», να δοθεί τιμή συμπεριλαμβανομένων όλων των τυχόν επιβαρύνσεων και χωρίς ΦΠΑ. 

(2) Οι στήλες « Τιμή ανηγμένη σε ευρώ / cm2» συμπληρώνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
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