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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ  ΑΝΑΘΕΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ 

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Αρ. Διακήρσξης 5101/ 07.10.2015 

 

Σο Επιμελητήριο ερρών προκθρφςςει Πρόχειρο Δθμόςιο διαγωνιςμό με γραπτζσ κλειςτζσ 

προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά για το ζργο «Παροχή δικαιώματοσ χρήςησ ηλεκτρονικήσ εφαρμογήσ ανταλλαγήσ 

γνώςεων μζςω διαδικτφου, για την δικτφωςη και την επικοινωνία των εταίρων», το οποίο 

εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 5.4., με τίτλο: «Λειτουργία του Γραφείου Τποςτιριξθσ» 

του Ζργου BALANCING SUPPLY & DEMAND OF PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE 

INTERREGIONAL AREA, και με ακρωνφμιο: «SKILLSBALANCING», το οποίο 

ςυγχρθματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Σ.Π.Α. και 15% από Εκνικοφσ Πόρουσ, και ζχει κωδ. 

Αρικμό MIS 2014ΕΠ30880007. 

Ο ςυνολικόσ προκθρυςςόμενοσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 

ΕΚΑΣΟ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΩ ευρϊ (9.148,00 €) ςυνολικά, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., φψουσ 23%, 

ιτοι ΧΙΛΙΑ ΕΠΣΑΚΟΙΑ ΔΕΚΑ ΕΤΡΩ & ΕΞΗΝΣΑ ΔΤΟ ΛΕΠΣΑ (1.710,62€), δθλαδι ΕΠΣΑ ΧΙΛΙΑΔΕ 

ΣΕΣΡΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ ΕΠΣΑ ΕΤΡΩ & ΑΡΑΝΣΑ ΛΕΠΣΑ (7.437,40 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

Φ.Π.Α.  

Ωσ  διαγωνιηόμενοι γίνονται δεκτοί επαγγελματίεσ (φυςικά/ νομικά πρόςωπα, ελεφκεροι 

επαγγελματίεσ, κλπ) με αντικείμενο δραςτθριότθτασ ςυναφζσ με το προκθρυςςόμενο, με τθν 

ζννοια τθσ απόδειξθσ εγγραφισ τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο κατά τουσ όρουσ 
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που κακορίηονται από τουσ νόμουσ τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι και όπωσ 

περιγράφεται ςτο αναλυτικό τεφχοσ προκιρυξθσ. 

Οι Προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για ενενιντα (90) 

θμερολογιακζσ μζρεσ αρχισ γενομζνθσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν 23η του μηνόσ Οκτωβρίου 2015, ημζρα Παραςκευή, και 

ώρα 14.30 μ.μ. ςτο Επιμελθτιριο ερρϊν, Π. Κωςτοποφλου 2, Σ. Κ. 62122 ζρρεσ.  

Σο αναλυτικό τεφχοσ τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ διατίκεται δωρεάν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ 

μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, από τα 

γραφεία του ΕΒΕ Π. Κωςτοποφλου 2 Σ.Κ 62122.  

Η παραλαβή των τευχών διακήρυξησ γίνεται είτε αυτοπροςϊπωσ είτε με ταχυμεταφορικι 

(courier) από το Γραφείο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Π. Κωςτοποφλου 2, 62122, μετά από 

κατάκεςθ ζγγραφθσ αίτθςθσ (θλεκτρονικισ ι μζςω τθλεομοιοτυπίασ) υπογραφόμενθσ από 

τον νόμιμο εκπρόςωπό του ενδιαφερόμενου ςτθν οποία αναφζρει τα ςτοιχεία του ατόμου ι 

του cοurier που εξουςιοδοτεί να τα παραλάβει, κακϊσ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ 

εταιρείασ (όπωσ τουλάχιςτον επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται όλεσ τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ από 09.00 π.μ. ζωσ 14.00 μ.μ. ςτο τθλζφωνο  23210 99732, Fax: 23210 

99740 και email: boziou@eves.gr, eleftheriadou@eves.gr. 

 

Ο Πρόεδροσ του 

Επιμελητηρίου ερρών 

Χρήςτοσ Μζγκλασ  
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