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Άρτα,  11/11/2021 
        Αρ. Πρωτ: 1115 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», στο πλαίσιο  υλοποίησης του έργου E-parks του Προγράμματος Interreg V-

A Greece – Italy (GR-IT) 2014-2020 

 Το Επιμελητήριο Άρτας 

έχοντας υπόψη: 

1. το Ν. 4497/2017 "Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 

της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”, Μέρος Β “Εκσυγχρονισμός 

της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας” 

2. Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31/7/2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 1822/τ.Β ́/24-8-2015) «Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-

2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί 

των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. το Ν.4412/2016 (Α'147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)» 

4. την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΣΗΔ 300488/ΥΔ1244/6-4-2016 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 

των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

5. το Ν. 4314/2014, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον 

έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2014−2020» 

6. το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

7. το Ν. 4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

8. την υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31-7-2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας, 

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 1822/τ. Β'/24-8-2015) «Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-

2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. 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 Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 





10. τη με αρ.57654 (Β’1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

11. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 

υποδομές και την υγεία», 

12. Την από 31-05-2018 εταιρικό συμφωνητικό (Partnership agreement) του έργου 

«Environmental and Administrative knowledge Networks for a Better Tourist 

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

παραρτήματα αυτής, 

13. Το από 31-05-2018 συμφωνητικό (subsidy contract) του έργου «Environmental and 

Administrative knowledge Networks for a Better Tourist Attractiveness in Protected 

Natural Areas» και ακρωνύμιο "E-parks" 

14. Το υπ. αρ. 7/16-07-2018 Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικoύ 

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί αποδοχής ένταξης  

15. Την αρ. πρωτ. 115330/31-10-2018 απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης περί ένταξης στο ΠΔΕ, στη ΣΑΕΠ-318/6 του έργου E-Parks (κωδ. έργου 

2018ΕΠ31860027) 

16. Την εγκεκριμένη τροποποίηση του προϋπολογισμού της Πράξης με την AF 4.0 

17. Το από 17-11-2020 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον Επικεφαλή Εταίρο, το οποίο 

ενημερώνει για την παράταση της ημερομηνίας λήξης του έργου «E-Parks» 

«Environmental and Administrative knowledge Networks for a Better Tourist 

Attractiveness in Protected Natural Areas» (MIS 5003237), μέχρι την 30η Μαΐου 

2021 

18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 109/ 08-11-2021 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ009518787) για 

την Παροχή υπηρεσιών ενημερωτικής εκδήλωσης με τίτλο "Οφέλη από την 

ενσωμάτωση πιστοποιήσεων και Βιώσιμος τουρισμός", στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου E-PARKS Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020  

19. το υπ. αριθμ. 24/10-11-2021 Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως της Διοικητικής 

Επιτροπής του Επιμελητηρίου Άρτας περί έγκρισης της εν λόγω δαπάνης 

20. Την υπ’ αρ. πρωτ. 183/ 11-11-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 

21REQ009518934 και ΑΔΑ: Ω85Κ469ΗΛ4-ΡΜΕ), 

21. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου  

 

το Επιμελητήριο Άρτας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να 

καταθέσουν εντός επτά (7) ημερών την προσφορά τους, σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο, 

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ενημερωτικής εκδήλωσης με τίτλο «Οφέλη από την 

ενσωμάτωση πιστοποιήσεων και Βιώσιμος τουρισμός» στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας, 

αξίας 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ακολούθως.  





Καλούνται νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών 
να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, έως την 
Παρασκευή 19-11-2021 και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας (Κ. Αιτωλού 
και Ν. Πριοβόλου, 47132 ΑΡΤΑ, 4ος όροφος).  

Το Επιμελητήριο Άρτας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «Environmental and 

Administrative knowledge Networks for a Better Tourist Attractiveness in Protected Natural 

Areas»  (MIS: 5003237) και ακρωνύμιο  «E-Parks», το οποίο εγκρίθηκε στη 1η πρόσκληση του 

Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 

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 πλήρες εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους:  

• University of Foggia – Department of Economics  

• Gargano National Park  

• Gargano Land Reclamation Authority  

• Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδος  

• Επιμελητήριο Άρτας.  
 

Σύντομη περιγραφή έργου: Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός κοινού εργαλείου 

τουριστικής αειφόρου διαχείρισης για τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές μεταξύ Ιταλίας 

και Ελλάδας, μέσω της εφαρμογής δύο πιλοτικών σχεδίων. Τα πιλοτικά σχέδια βασίζονται σε 

δοκιμές, σε προσβάσιμες διαδρομές, στις προστατευόμενες φυσικές περιοχές, ακόμη και για 

άτομα με ειδικές ανάγκες. Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί κοινή σήμανση και 

ηλεκτρονική πλατφόρμα για περιβαλλοντική διακυβέρνηση συνδεδεμένη με το σύστημα των 

Πάρκων ενώ θα διενεργηθούν δράσεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων σε 

αντικείμενα σχετικά με το βιώσιμο τουρισμό και την προσβασιμότητα. Ένα από τα βασικά 

αποτελέσματα της πράξης είναι η δημιουργία σήμανσης διεθνούς αναγνώρισης με τελικό 

στόχο την εισήγηση για χάραξη πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ζητείται η παροχή υπηρεσιών ενημερωτικής 
εκδήλωσης με τίτλο «Οφέλη από την ενσωμάτωση πιστοποιήσεων και Βιώσιμος τουρισμός», 
από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών προς 
την Αναθέτουσα Αρχή, σχετικά με Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 
εκδηλώσεων (CPV: 79415200-8).   
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Άρτας για το έτος 2021 και 

τελικώς τον προϋπολογισμό του έργου E-Parks και συγκεκριμένα το: 

− Πακέτο Εργασίας  5, Παραδοτέο 5.5.2. Study days 'Benefits integration certifications 

and sustainable tourism' (for interviews, questionnaires, data collection etc)  

Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο Άρτας Ν.Π.Δ.Δ. για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με 

ακρωνύμιο «E-Parks» προτίθεται να υλοποιήσει εντός του 2021 την κάτωθι δράση: 





Αριθμός και 
τίτλος 

Παραδοτέου 
Περιγραφή Εργασίας 

Προϋπολ
ογισμός 
(€) μη 
συμπ. 

ΦΠΑ 24% 

Προϋπολο
γισμός (€) 

συμπ. 
ΦΠΑ 24% 

Π 5.5.2 
Υπηρεσίες 
ενημερωτικής 
εκδήλωσης με 
τίτλο «Οφέλη 
από την 
ενσωμάτωση 
πιστοποιήσεων 
και Βιώσιμος 
τουρισμός» 

Παροχή υπηρεσιών ενημερωτικής 
εκδήλωσης με τίτλο «Οφέλη από την 
ενσωμάτωση πιστοποιήσεων και Βιώσιμος 
τουρισμός» που θα περιλαμβάνει: 
Ενημερωτική εκδήλωση, διάρκειας 
τουλάχιστον τριών ωρών, με θέμα το βιώσιμο 
τουρισμό και τα οφέλη σχετικών 
πιστοποιήσεων (πχ σε διαδρομές, υποδομές 
κλπ). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε 
χώρο του Επιμελητηρίου Άρτας ή 
διαδικτυακά, εάν δεν επιτραπεί το πρώτο, 
λόγω COVID-19. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προετοιμάσει 
αναλυτική παρουσίαση (αρχείο powerpoint ή 
pdf) ή/και οποιοδήποτε σχετικό υλικό με το 
αντικείμενο της εκδήλωσης (π.χ. 
οπτικοακουστικό υλικό), σε συνέχεια 
στοχευμένης έρευνας αγοράς που θα 
προηγηθεί της παρουσίασης. Επιπρόσθετα, ο 
ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες προβολής και προώθησης της 
εκδήλωσης με σκοπό την ευρύτερη διάχυση 
της πληροφορίας. Η εκδήλωση θα 
απευθύνεται σε τουριστικούς φορείς, ΑμεΑ, 
επιχειρήσεις και κατοίκους της ευρύτερης 
περιοχής.  
Το υλικό της έρευνας αγοράς, προβολής της 
εκδήλωσης, το αρχείο της παρουσίασης και 
του λοιπού εκπαιδευτικού/ ενημερωτικού 
υλικού καθώς και το παρουσιολόγιο των 
συμμετεχόντων θα αποτελούν τα παραδοτέα 
του αναδόχου.   

 

 

 

806,45€ 

 

 

 

1.000,00€ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 





γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  σύμβασης καθώς και να είναι 

εγγεγραμμένοι στο κατάλληλο Επαγγελματικό Μητρώο. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 1.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Καθαρό ποσό: 806,45 € - ΦΠΑ: 193,55€). 

Το εν λόγω φυσικό αντικείμενο πρέπει να ολοκληρωθεί έως και την καταληκτική ημερ/νία 

ολοκλήρωσης του έργου, ήτοι 15/12/2021 και τηρώντας τους υγειονομικούς περιορισμούς  

λόγω COVID-19 .  

Το ποσό της προσφοράς των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να περιέχει κάθε έξοδο ή δαπάνη 

απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου και σε καμία περίπτωση το ποσόν που θα 

καταβληθεί στον Ανάδοχο δε δύναται να υπερβεί το ποσόν της προσφοράς του. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα 

Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Ι, για την υποβολή της Οικονομικής προσφοράς 

του. 

Η ανάθεση θα γίνει στον υποψήφιο Ανάδοχο που θα υποβάλλει την προσφορά με τη 

χαμηλότερη συνολική τιμή μεταξύ των υποψηφίων που θα τεκμηριώσουν τη δυνατότητα 

παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα. 

Με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. 

Η αποπληρωμή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν θα γίνει ανάλογα με την ταμειακή 

ρευστότητα του έργου. 

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της 

υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με την 

πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

Α. Αποκλεισμός από την συμμετοχή στην διαδικασία 





1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για κοινοπρακτικό 

σχήμα) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναφέρονται στα Άρθρα 73 & 74 του Ν. 

4412/2016. 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει 

με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται οικονομικός φορέας που έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

έχει υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, δεν αποκλείεται 

οικονομικός φορέας, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά 

τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς. 

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 





διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. 

4. Για όλες τις ανωτέρω δεσμεύσεις του αναδόχου θα προσκομιστεί σχετική υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

Β    Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Για την τεκμηρίωση της τεχνικής καταλληλότητας για την παροχή των υπό ανάθεση υπηρεσιών, οι 

υποψήφιοι με τις προσφορές τους, πρέπει να επισυνάψουν (επί ποινή αποκλεισμού): 

• Πρόσφατη εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης μέσω taxisnet με τους ΚΑΔ 

της επιχείρησης 

• Βιογραφικό με αναφορά των τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του 

παρόχου υπηρεσιών καθώς και της εμπειρίας σε αντίστοιχες υπηρεσίες  

• Πίνακας τεκμηρίωσης εμπειρίας σε συναφή έργα με απαραίτητα αποδεικτικά 

• Aποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου B2 

Γ. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 

1. Βεβαίωση εγγραφής σε κατάλληλο επαγγελματικό Μητρώο 

2. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής στην οποία να αναγράφεται ότι: 

• ότι δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 

74 του Ν.4412/2016 σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Παράγραφο Α - 

Αποκλεισμός από την συμμετοχή στην διαδικασία 

• ότι πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 24 του Ν.4412/2016, 

• ότι ρητά συμφωνεί ότι ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ποσού της 

οικονομικής προσφοράς του 

3. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας. 

4. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο Φάκελο Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.  

H Προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο που περιλαμβάνει δύο φακέλους 

εσωτερικά - Α) Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Β) Φάκελο Οικονομικής προσφοράς.  

Δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν 

την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλλει σε πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) τα κάτωθι : 

1. απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η υποχρέωση προσκόμισης του 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 





οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 

2. πιστοποιητικά, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, που εκδίδονται από αρμόδιες αρχές ότι ο προσωρινός ανάδοχος 

a. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων 

b. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (αν ο Ανάδοχος είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση και οφείλει να προσκομίσει επιπλέον υπεύθυνη 

δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και 

επικουρικής, στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές) 

Αν δεν εκδίδεται κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα πιο πάνω αναφερόμενα ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο 

πάνω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 

3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν 

η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την  ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 

οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 

των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Αν ο ανάδοχος δεν υποβάλει τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 

δικαιολογητικών, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Για περισσότερες πληροφορίες, Υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Αριστέα Αναγνωστοπούλου, 

τηλ. 2681028728, epimelitirio@e-artas.gr  

Ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ 

mailto:epimelitirio@e-artas.gr
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Ν.Π.Δ.Δ.  
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To έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 

(85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%) 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα υπογράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ημερομηνία: 
Επωνυμία: Διεύθυνση: 
Τηλ., FAX, Email: 

ΠΡΟΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ 
Κ. ΑΙΤΩΛΟΥ & Ν. ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ  
ΤΚ 47132, ΑΡΤΑ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

σχετικά με την Ανάθεση Υπηρεσιών ενημερωτικής εκδήλωσης με τίτλο «Οφέλη από 

την ενσωμάτωση πιστοποιήσεων και Βιώσιμος τουρισμός» στο πλαίσιο υλοποίησης 

του έργου με ακρωνύμιο “E-Parks” και τίτλο «Environmental and Administrative 

knowledge Networks for a Better Tourist Attractiveness in Protected Natural Areas», 

του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία, 2014-2020 σύμφωνα με τη υπ. αριθ. 

πρωτ. 1115/ 11-11-2021 ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Άρτας.  

Σύμφωνα με την παραπάνω ανακοίνωσή σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας 

με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους. 

Αριθ. 
Παραδοτ

έου 

Τίτλος 

Προϋπολο
γισμός (€) 

συμπ.  
ΦΠΑ 24% 

(Αριθμητικ
ώς) 

Προσφερό
μενη τιμή 
(€) συμπ.  
ΦΠΑ 24% 

(Αριθμητικ
ώς) 

Π.5.5.2 

 

Παροχή υπηρεσιών ενημερωτικής εκδήλωσης με 

τίτλο «Οφέλη από την ενσωμάτωση πιστοποιήσεων 

και Βιώσιμος τουρισμός» που θα περιλαμβάνει: 

Ενημερωτική εκδήλωση, διάρκειας τουλάχιστον 

τριών ωρών, με θέμα το βιώσιμο τουρισμό και τα 

οφέλη σχετικών πιστοποιήσεων (πχ σε διαδρομές, 

 
 

1.000,00€ 

 





 

 
 

 

         

Αριθ. 
Παραδοτ

έου 

Τίτλος 

Προϋπολο
γισμός (€) 

συμπ.  
ΦΠΑ 24% 

(Αριθμητικ
ώς) 

Προσφερό
μενη τιμή 
(€) συμπ.  
ΦΠΑ 24% 

(Αριθμητικ
ώς) 

υποδομές κλπ). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 

σε χώρο του Επιμελητηρίου Άρτας ή διαδικτυακά, 

εάν δεν επιτραπεί το πρώτο, λόγω COVID-19. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προετοιμάσει αναλυτική 

παρουσίαση (αρχείο powerpoint ή pdf) ή/και 

οποιοδήποτε σχετικό υλικό με το αντικείμενο της 

εκδήλωσης (π.χ. οπτικοακουστικό υλικό), σε 

συνέχεια στοχευμένης έρευνας αγοράς που θα 

προηγηθεί της παρουσίασης. Επιπρόσθετα, ο 

ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες προβολής και προώθησης της εκδήλωσης 

με σκοπό την ευρύτερη διάχυση της πληροφορίας. 

Η εκδήλωση θα απευθύνεται σε τουριστικούς 

φορείς, ΑμεΑ, επιχειρήσεις και κατοίκους της 

ευρύτερης περιοχής.  

Το υλικό της έρευνας αγοράς, προβολής της 

εκδήλωσης, το αρχείο της παρουσίασης και του 

λοιπού εκπαιδευτικού/ ενημερωτικού υλικού 

καθώς και το παρουσιολόγιο των συμμετεχόντων 

θα αποτελούν τα παραδοτέα του αναδόχου.   

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 
1.000,00 

 

  

Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α(ολογράφως):........................................................... 

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α(ολογράφως):........................................................... 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 1 μήνας από την επομένη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα) 





 

 
 

 

         

(Υπογραφή) 

(Σφραγίδα εταιρείας/φυσικού προσώπου)  




