
Ημ/νία :22/09/2022
Αρ. Πρ. :34614/2022

Προς: Υπόμνημα Καταλόγου Προμηθευτών Δ3

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Συνεδριακός 
Εξοπλισμός και Οπτικοακουστική Τεχνική Κάλυψη Εκδήλωσης «Ημέρα Καριέρας 2022»  
στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076428, ΣΑΕ 2021ΣΕ34510088 με χρηματοδότηση  από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020»» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11337801» και τίτλο 
«ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - (ΟΠΣ 
5076428) - [ΕΡ-3378-01]».

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Σας προσκαλούμε για την υποβολή πρότασης - προσφοράς, με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το υπ. αριθμ. πρωτ. 34447/20-09-2022 αίτημα του/της επιστημονικά 
υπευθύνου του έργου με κωδικό «11337801», τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - (ΟΠΣ 5076428) - [ΕΡ-3378-01]» και κωδικό MIS «5076428», το οποίο ανήκει στο 
πλαίσιο χρηματοδότησης «ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΒΜ131 (ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ), ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 
2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020, 301- ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ», για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών με 
τίτλο «Συνεδριακός Εξοπλισμός και Οπτικοακουστική Τεχνική Κάλυψη Εκδήλωσης «Ημέρα Καριέρας 2022»  στο 
πλαίσιο του Υποέργου (1) «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης 
«Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076428, ΣΑΕ 
2021ΣΕ34510088 με χρηματοδότηση  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»».

Οι προς υλοποίηση υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): «79952000-2 - Υπηρεσίες εκδηλώσεων, 79960000-1 - Φωτογραφικές και 
συναφείς υπηρεσίες».

Οι προς υλοποίηση υπηρεσίες θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που θα βαρύνει η εν λόγω ανάθεση των υπηρεσιών είναι η ακόλουθη:

Κατηγορία Δαπάνης Κατηγορία Δαπάνης ΓΛΚ

Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης - Έξοδα 
Διοργάνωσης Συνεδρίων & Εκδηλώσεων

Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης - Έξοδα Διοργάνωσης 
Συνεδρίων & Εκδηλώσεων

ΑΦΜ Επωνυμία

095738700 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ

Κατάλογος Προμηθευτών Δ3

Η/Οι προσφορά/-ές πρέπει να πληροί/ουν στο σύνολό της/τους τους ακόλουθους Ειδικότερους Όρους και η 
συνολική δαπάνη της/τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
«6.175,20€», συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ «24%».

Η ανάθεση των υπηρεσιών αφορά τα ακόλουθα:





Ειδικότεροι Όροι

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:ενοικίαση συνεδριακού εξοπλισμού και τεχνική κάλυψη, που θα καλύψει τις ανάγκες 
στο πλαίσιο τηςΕκδήλωσης «Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ»  Αναλυτικά:ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:  Ενοικίαση, εγκατάσταση 
και απεγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού, χρήση για μια (1) ημέρα:

? Τεχνικός για την εγκατάσταση και καλωδίωση 3φασικού ηλεκτρολογικού πίνακα και υπό-πινάκων για την 
διανομή ρεύματος με ένα πολύμπριζο και παραίτητες 

καλωδιώσεις σε κάθε τραπέζι (περίπου 80 τραπέζια).? Παρουσία τεχνικού καθ’όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης Β. 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ενοικίαση,τοποθέτηση  και απεγκατάσταση του παρακάτωεξοπλισμού, χρήση για 
μια (1) ημέρα :

? 320 Καρέκλες συνέδρων, τύπου Hilton μπλε? 80 τραπέζια τύπου Banquet, διαστάσεων 1,70 m x 0,80 m το 
καθένα, με τραπεζομάντηλα μπλε Γ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Φωτογράφηση κατά την προσέλευση και κατά τη 
διάρκεια των Συνεντεύξεων από επαγγελματία φωτογράφο.? Παράδοση του υλικού σε ψηφιακό μέσο 
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ Eνοικίαση μιας (1) Video camera HD με έμπειρο εικονολήπτη για την βιντεοσκόπηση πλάνων 
και Συνεντεύξεων

? Παράδοση του αμοντάριστου υλικού  Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ Μεταφορά του εξοπλισμού από και προς τον χώρο της 
εκδήλωσης.
ΣΤ. ΜΟΝΤΑΖ
 Μονταζ του βιντεοσκόπημένου υλικού. Θεσμικό πλαίσιο:

Η ανάθεση πραγματοποιείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με:

• Tο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

• Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/9.3.2021)

• Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει





• Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ Οικονομκού Πανεπιστημίου ΑΘηνών

.                                                                                     •Την υπ.αριθμ ΑΠ 1963/17.05.2021 απόφαση 
ένταξης Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με κωδ. ΟΠΣ 5076428 στο 
Επιχειρησηιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Τόπος παροχής υπηρεσιών:
Η υλοποίηση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ.

Χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών:   1 μήνες.

Η παροχή των υπηρεσιών θα είναι: Συνολική.

Κατάθεση προσφορών: 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: «28/09/2022» και ώρα 14:00.

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
«apan@aueb.gr», με θέμα: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Παροχή Υπηρεσιών «Συνεδριακός Εξοπλισμός και Οπτικοακουστική Τεχνική 
Κάλυψη Εκδήλωσης «Ημέρα Καριέρας 2022»  στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Γραφείο Διασύνδεσης 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076428, ΣΑΕ 2021ΣΕ34510088 με χρηματοδότηση  
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020»» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό «11337801» και τίτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - (ΟΠΣ 5076428) - [ΕΡ-3378-01]».

Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα 
(90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά, σε μορφή PDF, 
(η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα του οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή 
του νόμιμου εκπροσώπου) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα οικονομικής προσφοράς:





ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Α/Α Είδους 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) = 

(ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ) 

1     

2     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α.   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 

Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα.

Η Προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη 
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα τεχνικής φύσεως στον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, «ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ ΘΕΟ.» (στοιχεία επικοινωνίας 
ledapan@aueb.gr»).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης

Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά 

Βίου Μάθησης Ο.Π.Α.




