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Άρτα, 15/06/2020 
        Αρ. Πρωτ: 514 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΘΕΗ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ςτο πλαίςιο  υλοποίηςησ του ζργου E-parks του 

Προγράμματοσ Interreg V-A Greece – Italy (GR-IT) 2014-2020 

 Το Επιμελθτιριο Άρτασ 

ζχοντασ υπόψη: 

1. το Ν. 4497/2017 "Άςκηςη υπαίθριων εμπορικών δραςτηριοτήτων, εκςυγχρονιςμόσ 

τησ επιμελητηριακήσ νομοθεςίασ και άλλεσ διατάξεισ”, Μζροσ Β “Εκςυγχρονιςμόσ 

τησ Επιμελητηριακήσ Νομοθεςίασ” 

2. το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και 

Υπηρεςιών (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΗΔ 300488/ΥΔ1244 φςτημα διαχείριςησ και ελζγχου των 

προγραμμάτων ςυνεργαςίασ του ςτόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΥΝΕΡΓΑΙΑ» 

4. το Ν. 4314/2014, όπωσ ιςχφουν (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριςη, τον 

ζλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάςεων για την προγραμματική 

περίοδο 2014−2020» 

5. το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

6. το Ν. 4013/2011 (Α’204) «φςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων 

υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων…», 

7. το Ν. 3861/2010(Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», 

8. τθ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Ρφθμιςη ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του 

Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Υπουργείου 

Οικονομίασ και Ανάπτυξησ» 

9. Τθν από 31-05-2018 εταιρικό ςυμφωνθτικό (Partnership agreement) του ζργου 

«Environmental and Administrative knowledge Networks for a Better Tourist 

Attractiveness in Protected Natural Areas» και ακρωνφμιο "E-parks" και τα 

παραρτιματα αυτισ, 

10. Το από 31-05-2018 ςυμφωνθτικό (subsidy contract) του ζργου «Environmental and 

Administrative knowledge Networks for a Better Tourist Attractiveness in Protected 

Natural Areas» και ακρωνφμιο "E-parks" 

11. Το υπ. αρ. 7/16-07-2018 Ρρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικoφ  

Συμβουλίου του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί αποδοχισ ζνταξθσ  



12. Τθν αρ. πρωτ. 115330/31-10-2018 απόφαςθ του υφυπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ περί ζνταξθσ ςτο ΡΔΕ, ςτθ ΣΑΕΡ-318/6 του ζργου E-Parks (κωδ. ζργου 

2018ΕΡ31860027) 

13. Τθν υπ’ αρ. 29/30-12-2019 (Θζμα 6ο) Απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του 

Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν 

Συγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων για ποςά κάτω των 60.000 ευρϊ για το 

ζτοσ 2020 (ΑΔΑ: ΨΡΤ9469ΗΛ4-5ΛΩ) 

14. Τθν υπ’ αρ. 29/30-12-2019 (Θζμα 7ο) Απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του 

Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ Υπθρεςιϊν-

Ρρομθκειϊν Διαγωνιςμϊν Συγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων για ποςά κάτω 

των 60.000 ευρϊ για το ζτοσ 2020 (ΑΔΑ: 960469ΗΛ4-Φ5Ι) 

15. Τθν υπ’ αρ. 2/22-01-2020 (Θζμα 10ο) Απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του 

Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων Διαγωνιςμϊν 

Συγχρθματοδοτοφμενων Ρρογραμμάτων για ποςά κάτω των 60.000 ευρϊ για το 

ζτοσ 2020 (ΑΔΑ: ΨΜ6Γ469ΗΛ4ΞΟΗ) 

16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 54/20-04-2020 Ρρωτογενζσ Αίτθμα (ΑΔΑΜ: 20REQ006683393) 

17. Το υπ. αρικμ. 9/14-05-2020 (Θζμα 14ο) Ρρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ τθσ 

Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ζγκριςθσ του πρωτογενοφσ 

αιτιματοσ 

18. Τθν υπ’ αρ. πρωτ. 111/14-05-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 

6ΔΣΒ469ΗΛ4-8ΞΟ και 6ΜΞΙ469ΗΛ4-ΞΣ1 & ΑΔΑΜ: 20REQ006761700)  

19. Τθν ανάγκθ υλοποίθςθσ του ζργου 

 

το Επιμελθτιριο Άρτασ προςκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ι φυςικά πρόςωπα να 

κατακζςουν εντόσ επτά (7) ημερϊν τθν προςφορά τουσ, ςε ςφραγιςμζνο κλειςτό φάκελο, 

ςχετικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν παραγωγισ προωκθτικοφ υλικοφ και υπθρεςιϊν 

επικοινωνίασ, ςτθν ζδρα του Επιμελθτθρίου Άρτασ, αξίασ 7.500,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήςεων, ςφμφωνα με τα όςα 

ορίηονται ακολοφκωσ.  

Καλοφνται νομικά ι φυςικά πρόςωπα που ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα ςφμφωνα με τα 
ανφερόμενα ςτθν παροφςα Ρρόςκλθςθ να υποβάλλουν εγγράφωσ τισ προςφορζσ τουσ, ςε 
κλειςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, ζωσ τθν Δευτζρα 22/06/2020 και ϊρα 12.00 μμ ςτθν ζδρα 
του Επιμελθτθρίου Άρτασ (Κ. Αιτωλοφ και Ν. Ρριοβόλου, 47132 ΑΤΑ, 3οσ όροφοσ).  

Το Επιμελθτιριο Άρτασ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ ςτο ζργο με τίτλο «Environmental and 

Administrative knowledge Networks for a Better Tourist Attractiveness in Protected Natural 

Areas»  (MIS: 5003237) και ακρωνφμιο  «E-Parks», το οποίο εγκρίκθκε ςτθ 1θ πρόςκλθςθ 

του Ρρογράμματοσ Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, υπό τον Άξονα 

Ρροτεραιότθτασ 2 "Integrated Environmental Management” και τον Ειδικό Στόχο S02.1 – 

“Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the 

Programme Area”. 



Το πλιρεσ εταιρικό ςχιμα αποτελείται από τουσ:  

 University of Foggia – Department of Economics  

 Gargano National Park  

 Gargano Land Reclamation Authority  

 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Δυτικισ Ελλάδοσ  

 Επιμελθτιριο Άρτασ.  
 

φντομη περιγραφή ζργου: Σκοπόσ του ζργου είναι θ δθμιουργία ενόσ κοινοφ εργαλείου 

τουριςτικισ αειφόρου διαχείριςθσ για τισ προςτατευόμενεσ φυςικζσ περιοχζσ μεταξφ 

Ιταλίασ και Ελλάδασ, μζςω τθσ εφαρμογισ δφο πιλοτικϊν ςχεδίων. Τα πιλοτικά ςχζδια 

βαςίηονται ςε δοκιμζσ, ςε προςβάςιμεσ διαδρομζσ, ςτισ προςτατευόμενεσ φυςικζσ 

περιοχζσ, ακόμθ και για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Στα πλαίςια του ζργου κα δθμιουργθκεί 

κοινι ςιμανςθ και θλεκτρονικι πλατφόρμα για περιβαλλοντικι διακυβζρνθςθ 

ςυνδεδεμζνθ με το ςφςτθμα των Ράρκων ενϊ κα διενεργθκοφν δράςεισ ανταλλαγισ 

τεχνογνωςίασ μεταξφ των εταίρων ςε αντικείμενα ςχετικά με το βιϊςιμο τουριςμό και τθν 

προςβαςιμότθτα. Ζνα από τα βαςικά αποτελζςματα τθσ πράξθσ είναι θ δθμιουργία 

ςιμανςθσ διεκνοφσ αναγνϊριςθσ με τελικό ςτόχο τθν ειςιγθςθ για χάραξθ πολιτικισ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ηθτείται θ παροχι υπθρεςιϊν παραγωγισ 
προωκθτικοφ υλικοφ και υπθρεςιϊν επικοινωνίασ, από νομικά ι φυςικά πρόςωπα που 
ζχουν εμπειρία ςτθν παροχι ςχετικϊν υπθρεςιϊν προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςχετικά με 
Τπηρεςίεσ παραγωγήσ προωθητικοφ υλικοφ και Τπηρεςίεσ επικοινωνίασ (Υπθρεςίεσ 
προϊκθςθσ CPV 79342200-5, Ενθμερωτικά ζντυπα CPV 22140000-3, Διαφθμιςτικό Υλικό 
CPV 22462000-6,  Υπθρεςίεσ  διαφιμιςθσ και μάρκετινγκ CPV 79340000-9). 
 
Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του Επιμελθτθρίου Άρτασ για το ζτοσ 2020 και 

τελικϊσ τον προχπολογιςμό του ζργου E-Parks και ςυγκεκριμζνα το: 

− Ρακζτο Εργαςίασ  2, Ραραδοτζο 2.5.2 – Communication materials (brochures, 

leaflets, promotional materials in Greek and English) *Επικοινωνιακό υλικό 

(φυλλάδια, προωκθτικά υλικά ςτθν ελλθνικι και τθν αγγλικι γλϊςςα)] 

− Ρακζτο Εργαςίασ  2, Ραραδοτζο 2.5.3 – Communication support for the pilot cases 

(Επικοινωνιακι υποςτιριξθ για τισ πιλοτικζσ περιπτϊςεισ). 

Συγκεκριμζνα, το Επιμελθτιριο Άρτασ Ν.Ρ.Δ.Δ. για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του ζργου με 

ακρωνφμιο «E-Parks» προτίκεται να υλοποιιςει εντόσ του 2020 τθν κάτωκι δράςθ: 

Αριθμόσ και 
τίτλοσ 

Παραδοτζου 
Περιγραφή Εργαςίασ 

Προχπολο
γιςμόσ (€) 
μη ςυμπ. 
ΦΠΑ 24% 

Προχπολο
γιςμόσ (€) 

ςυμπ. 
ΦΠΑ 24% 



Ρ 2.5.2. 
 

Τπηρεςίεσ παραγωγήσ προωθητικοφ υλικοφ  

 500 φυλλάδια, διπλισ όψθσ (Project 
leaflet) ςε Αγγλικά και Ελλθνικά, μεγζκουσ 
Α4, ζγχρωμα, τετραχρωμίασ με βερνίκι και 
με χαρτί velvet 200 gr (ςχεδιαςμόσ και 
εκτφπωςθ). Στο ςχεδιαςμό κα 
ςυμπεριλθφκεί το λογότυπο του ζργου, 
του προγράμματοσ και των εταίρων 
κακϊσ και άλλων ςτοιχείων ταυτότθτασ 
του ζργου. Ραραδοτζο και θλεκτρονικι 
μορφι 

 500 οικολογικά ςθμειωματάρια 
ςθμειϊςεων από ανακυκλϊςιμο χαρτί, με 
εκτφπωςθ του λογοτφπου του ζργου ςτο 
εξϊφυλλο και ςε κάκε εςωτερικι ςελίδα, 
χωρίσ γραμμζσ, τουλάχιςτον 50 φφλλων 
(ςχεδιαςμόσ και εκτφπωςθ), μζγεκοσ Α6 

 500 ςτυλοί μπλε μελανιοφ, με το ζγχρωμο 
λογότυπο του ζργου (ςχεδιαςμόσ και 
παραγωγι) από ανακυκλϊςιμο υλικό  

 500 φάκελοι εντφπων (folder) Α4 τφπου 
ςυνεδρίου, διαςτάςεων 23cm x 32cm 
(κλειςτό), εκτφπωςθ ςε 4χρωμία, χαρτί 
300γρ velvet, πλαςτικοποίθςθ και τςζπθ 
με ράχθ. Στο ςχεδιαςμό κα 
ςυμπεριλθφκεί το λογότυπο του ζργου, 
του προγράμματοσ και των εταίρων 
κακϊσ και άλλων ςτοιχείων ταυτότθτασ 
του ζργου, αγγλικι γλϊςςα (ςχεδιαςμόσ 
και εκτφπωςθ) 

5.645,16 7.000,00 

Ρ 2.5.3 Τπηρεςίεσ Επικοινωνιακήσ Τποςτήριξησ των 
πιλοτικϊν περιπτϊςεων  

Δθμιουργία και παραγωγι web banner για 
χριςθ ςτθν ιςτοςελίδα και τα social media 
του Επιμελθτθρίου Άρτασ, ςτοχεφοντασ τθν 
επικοινωνία των δράςεων του ζργου.  Το web 
banner κα είναι ςε html5 ι animated gift ςε 
standard ΙΑΒ διαςτάςεισ.  

403,23 500,00 

ΤΝΟΛΟ 7.500,00 

  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 

είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 



α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 

του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ  ςφμβαςθσ και να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςτο κατάλλθλο Επαγγελματικό Μθτρϊο.  

Για τθν τεκμθρίωςθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ για τθν παροχι των υπό ανάκεςθ υπθρεςιϊν, 

οι υποψιφιοι με τισ προςφορζσ τουσ, πρζπει να επιςυνάψουν: 

 Βιογραφικό με αναφορά των τίτλων ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων του 

παρόχου υπθρεςιϊν. 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του προσ ανάκεςθ ζργου ανζρχεται ςε 7.500,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατιςεων. 

Το ποςό τθσ προςφοράσ των υποψθφίων Αναδόχων πρζπει να περιζχει κάκε ζξοδο ι 

δαπάνθ απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου και ςε καμία περίπτωςθ το ποςόν που κα 

καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο δε δφναται να υπερβεί το ποςόν τθσ προςφοράσ του. Η 

προςφορά του αναδόχου δεν πρζπει να υπερβαίνει τον διακζςιμο προχπολογιςμό τόςο ανά 

παραδοτζο όςο και ςτο ςφνολο. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να χρθςιμοποιιςει το 

υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Ραραρτιματοσ Ι, για τθν υποβολι τθσ Οικονομικισ 

προςφοράσ του. 

Η ανάθεςη θα γίνει ςτον υποψήφιο Ανάδοχο που θα υποβάλλει την προςφορά με τη 

χαμηλότερη ςυνολική τιμή μεταξφ των υποψηφίων που θα τεκμηριϊςουν τη δυνατότητα 

παροχήσ των υπό ανάθεςη υπηρεςιϊν ςφμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα. 

Επιςημαίνεται ότι δεν προβλζπεται υποδιαίρεςη ςε τμήματα και ςυνεπώσ η προςφορά 

πρζπει να είναι επί ποινή αποκλειςμοφ ενιαία για το ςφνολο τησ προσ ανάθεςη ςφμβαςησ.  

Με τον Ανάδοχο κα υπογραφεί ςχετικι ςφμβαςθ. 

Η αποπλθρωμι των υπθρεςιϊν που κα παραςχεκοφν κα γίνει ανάλογα με τθν ταμειακι 

ρευςτότθτα του ζργου.  



Η πλθρωμι κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν 

που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ 

που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 

πλθρωμι.  

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, όπωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ 

υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Με 

τθν πλθρωμι κα γίνει θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ. 

Α. Αποκλειςμόσ από την ςυμμετοχή ςτην διαδικαςία 

1. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο 

φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για κοινοπρακτικό 

ςχιμα) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτα Άρκρα 73 & 74 του Ν. 

4412/2016. 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 

εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 

αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 

όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 

να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του 

όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 

κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 



Δεν αποκλείεται οικονομικόσ φορζασ που ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, 

είτε ζχει υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. Επίςθσ, δεν 

αποκλείεται οικονομικόσ φορζασ, όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ 

όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 

καταβλθκεί ι όταν ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 

ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, 

πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ που δεν τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από 

τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που 

ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 

διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου. 

4. Για όλεσ τισ ανωτζρω δεςμεφςεισ του αναδόχου κα προςκομιςτεί ςχετικι υπεφκυνθ 

διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του φορζα με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ. 

Β. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 

1. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςε κατάλλθλο επαγγελματικό Μθτρϊο 

2. Βιογραφικό με αναφορά των τίτλων ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων του 

παρόχου ι των παρόχων υπθρεςιϊν. 

3. Τπογεγραμμζνη υπεφθυνη δήλωςη του νομίμου εκπροςϊπου με κεωρθμζνο το 

γνιςιο τθσ υπογραφισ ςτθν οποία να αναγράφεται ότι: 

 ότι δεν ζχει κϊλυμα αποκλειςμοφ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 73 και 

74 του Ν.4412/2016 ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν Ραράγραφο Α - 

Αποκλειςμόσ από τθν ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία 

 ότι πλθροί τισ προχποκζςεισ του Άρκρου 24 του Ν.4412/2016, 

 ότι ρθτά ςυμφωνεί ότι ουδεµία άλλθ απαίτθςθ ζχει πζραν του ποςοφ τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ του 

4. ε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο Φάκελο Οικονομική Προςφορά, ςφμφωνα με το 

Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ Ι.  

H Ρροςφορά κατατίκεται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο που περιλαμβάνει δφο φακζλουσ 

εςωτερικά - Α) Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και Β) Φάκελο Οικονομικισ 

προςφοράσ.  

 

 



Δ. Απαιτοφμενα Δικαιολογητικά 

Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να υποβάλλει ςε πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) τα κάτωκι : 

1. απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του 

αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο. 

2. πιςτοποιθτικά, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ, που εκδίδονται από αρμόδιεσ αρχζσ ότι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 

a. δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων 

b. δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αν ο Ανάδοχοσ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν 

εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ και οφείλει να προςκομίςει επιπλζον υπεφκυνθ 

διλωςθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, κφριασ και 

επικουρικισ, ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ) 

Αν δεν εκδίδεται κάποιο ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό από τα πιο πάνω αναφερόμενα ι όπου 

το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 

πιο πάνω, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ 

του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου. 

3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 

ανάδοχοσ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 

ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 

μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τθ νομικι μορφι του). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να 

προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 

καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν  

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ 

και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου 

εκπροςϊπου. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν υποβάλει τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 



Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, Υπεφκυνοσ επικοινωνίασ: κ. Ιωάννθσ Γκολομάηοσ, τθλ. 

2681028728, info@e-artas.gr  

Ο Πρόεδροσ Επιμελητηρίου Άρτασ 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟ 
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To έργο ζσγτρημαηοδοηείηαι από ηην ΕΕ 

(85%) και από Εθνικούς Πόροσς (15%) 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(Σε περίπτωςθ που θ οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τθ μία ςελίδα ο 
υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα υπογράψει και κα ςφραγίςει όλεσ τισ ςελίδεσ τθσ 
παροφςθσ) 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ 
Ημερομθνία: 
Επωνυμία: Διεφκυνςθ: 
Τθλ., FAX, Email: 

ΠΡΟ 
ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΑΤΑΣ 
Κ. ΑΙΤΩΛΟΥ & Ν. ΡΙΟΒΟΛΟΥ    
ΤΚ 47132, ΑΤΑ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ςχετικά με τθν Ανάκεςθ Υπηρεςιϊν παραγωγήσ προωθητικοφ υλικοφ και 

υπηρεςιϊν επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου με ακρωνφμιο “E-

Parks” και τίτλο «Environmental and Administrative knowledge Networks for a 

Better Tourist Attractiveness in Protected Natural Areas», του Ρρογράμματοσ 

Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία, 2014-2020 ςφμφωνα με τθ υπ. αρικ. πρωτ. 514/15-

06-2020 ανακοίνωςη του Επιμελθτθρίου Άρτασ.  

Σφμφωνα με τθν παραπάνω ανακοίνωςι ςασ, ςασ υποβάλλουμε τθν προςφορά 

μασ με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ. 

Αρικ. 
Ραραδ
οτζου 

Τίτλοσ 

Ρροχπολο
γιςμόσ (€) 

ςυμπ.  
ΦΡΑ 24% 

(Αρικμθτικ
ϊσ) 

Ρροςφερό
μενθ τιμι 
(€) ςυμπ.  
ΦΡΑ 24% 

(Αρικμθτικ
ϊσ) 

Π.2.5.2 

Τπηρεςίεσ παραγωγήσ προωθητικοφ υλικοφ  

 500 φυλλάδια, διπλισ όψθσ (Project leaflet) ςε 

Αγγλικά και Ελλθνικά, μεγζκουσ Α4, ζγχρωμα, 

τετραχρωμίασ με βερνίκι και με χαρτί velvet 200 

gr (ςχεδιαςμόσ και εκτφπωςθ). Στο ςχεδιαςμό κα 

ςυμπεριλθφκεί το λογότυπο του ζργου, του 

 
 

7.000,00  

 



 

 
 

 

         

Αρικ. 
Ραραδ
οτζου 

Τίτλοσ 

Ρροχπολο
γιςμόσ (€) 

ςυμπ.  
ΦΡΑ 24% 

(Αρικμθτικ
ϊσ) 

Ρροςφερό
μενθ τιμι 
(€) ςυμπ.  
ΦΡΑ 24% 

(Αρικμθτικ
ϊσ) 

προγράμματοσ και των εταίρων κακϊσ και άλλων 

ςτοιχείων ταυτότθτασ του ζργου. Ραραδοτζο και 

θλεκτρονικι μορφι 

 500 οικολογικά ςθμειωματάρια ςθμειϊςεων από 

ανακυκλϊςιμο χαρτί, με εκτφπωςθ του 

λογοτφπου του ζργου ςτο εξϊφυλλο και ςε κάκε 

εςωτερικι ςελίδα, χωρίσ γραμμζσ, τουλάχιςτον 

50 φφλλων (ςχεδιαςμόσ και εκτφπωςθ), μζγεκοσ 

Α6 

 500 ςτυλοί μπλε μελανιοφ, με το ζγχρωμο 

λογότυπο του ζργου (ςχεδιαςμόσ και παραγωγι) 

από ανακυκλϊςιμο υλικό  

 500 φάκελοι εντφπων (folder) Α4 τφπου 
ςυνεδρίου, διαςτάςεων 23cm x 32cm (κλειςτό), 
εκτφπωςθ ςε 4χρωμία, χαρτί 300γρ velvet, 
πλαςτικοποίθςθ και τςζπθ με ράχθ. Στο 
ςχεδιαςμό κα ςυμπεριλθφκεί το λογότυπο του 
ζργου, του προγράμματοσ και των εταίρων κακϊσ 
και άλλων ςτοιχείων ταυτότθτασ του ζργου, 
αγγλικι γλϊςςα (ςχεδιαςμόσ και εκτφπωςθ) 

Π.2.5.3 

Τπηρεςίεσ Επικοινωνιακήσ Τποςτήριξησ των πιλοτικϊν 

περιπτϊςεων  

Δθμιουργία και παραγωγι web banner για χριςθ 

ςτθν ιςτοςελίδα και τα social media του 

Επιμελθτθρίου Άρτασ, ςτοχεφοντασ τθν επικοινωνία 

των δράςεων του ζργου.  Το web banner κα είναι ςε 

html5 ι animated gift ςε standard ΙΑΒ διαςτάςεισ.  

500,00  

 ΣΥΝΟΛΟ 7.500,00    

  

υνολική τιμή χωρίσ Φ.Π.Α (ολογράφωσ): ........................................................... 

υνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφωσ): ........................................................... 



 

 
 

 

         

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι 2 μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

 

Ο προςφζρων 

(Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα) 

(Υπογραφι) 

 

 

(Σφραγίδα εταιρείασ/φυςικοφ προςϊπου)  

 


