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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

ΜΕΤΡΟ 41 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ
«ΕΛΙΚΩΝΑΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013.
Υπομέτρο «L 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», Δράση «L 313-4
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών»
Το έργο χρηματοδοτείται κατά 70% με δημόσια δαπάνη και 30% από ίδιους πόρους του
Επιμελητηρίου Βοιωτίας.
Η δημόσια δαπάνη προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007 - 2013", με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
και 15 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Επιμελητήριο Βοιωτίας διακηρύττει, ότι η 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους
2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. είναι η ημερομηνία λήξης της παράδοσης των
προσφορών στο Επιμελητήριο Βοιωτίας, Λ. Κουτσοπετάλου 1, 32100 Λιβαδειά και την
29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. θα διεξαχθεί η
αποσφράγιση των προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και τεχνικής απόψεως προσφορά, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του ΠΔ 118/2007 (και τις διατάξεις και τα κείμενα
που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης)
του έργου με τίτλο:
«ΒΟΙΩΤΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 949554 και πρόκειται για έργο με τίτλο
«ΒΟΙΩΤΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία «Σχεδιασμός
και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού», με προϋπολογισμό
38.100,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) β) κατηγορία «Δημιουργία ντοκιμαντέρ»,
με προϋπολογισμό 19.300,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), γ) κατηγορία
«Διαφημιστικές
καταχωρήσεις»,
με
προϋπολογισμό
5.100,00€
(μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δ) κατηγορία «Αξιοποίηση διαδικτύου» με
προϋπολογισμό 4.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ε) κατηγορία «Διεξαγωγή
ημερίδων - εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής» με προϋπολογισμό 5.000,00€ (μη
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ζ) κατηγορία «Οργάνωση συνεντεύξεων Τύπου» με
προϋπολογισμό 1.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η) κατηγορία «Δαπάνες
μετακίνησης και διαμονής δημοσιογράφων γενικού κι ειδικού τύπου» με
προϋπολογισμό 5.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 78.500 ΕΥΡΩ (χωρίς
ΦΠΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του
Επιμελητηρίου Βοιωτίας, Λ. Κουτσοπετάλου 1, 32100 Λιβαδειά, μέχρι την Τρίτη 20
Οκτωβρίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-28281, αρμόδιος υπάλληλος Ευάγγελος
Φουντάς.
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Συνεταιρισμοί,
Ενώσεις ή Κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Τεύχος Διακήρυξης του παρόντος Διαγωνισμού.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισμού του
έργου χωρίς το ποσό του ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 3.925,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική
επιστολή θα απευθύνεται προς το Επιμελητήριο Βοιωτίας. Ο χρόνος ισχύος των

προσφορών είναι εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της ημέρας κατάθεσης
των προσφορών.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Διοικητική Επιτροπή του
Επιμελητηρίου Βοιωτίας.
Λιβαδειά 22/9 /2015
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας
Παναγιώτης Αγνιάδης

2

