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Άρτα, 08/04/2021 
        Αρ. Πρωτ: 368 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (INFOPOINTS), 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 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. 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», 

9. τημεαρ.57654(Β’1781/23.5.2017)ΑπόφασητουΥπουργούΟικονομίαςκαιΑνάπτυξης«Ρ

ύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων(ΚΗΜΔΗΣ)του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

10. 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, 

11. 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" 

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

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί αποδοχής ένταξης  

13. 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) 

14. Την υπ’ αρ. 2/10-2-2021 (Θέμα 2ο) Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του 

Επιμελητηρίου Άρτας περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων για ποσά κάτω των 60.000 ευρώ για το 

έτος 2021 (ΑΔΑ: Ω03Ξ469ΗΛ4-ΟΛΙ) 

15. Την υπ’ αρ. 2/10-2-2021 (Θέμα 3ο) Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του 

Επιμελητηρίου Άρτας περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών-

Προμηθειών Διαγωνισμών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων για ποσά κάτω 

των 60.000 ευρώ για το έτος 2021 (ΑΔΑ: 9ΙΜΧ469ΗΛ4-Θ33) 

16. Την υπ’ αρ. 7/7-4-2021 (Θέμα 3ο) Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του 

Επιμελητηρίου Άρτας περί συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων Διαγωνισμών 

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων για ποσά κάτω των 60.000 ευρώ για το 

έτος 2020 (ΑΔΑ: 93ΨΧ469ΗΛ4-ΤΗΗ) 

17. Την εγκεκριμένη τροποποίηση του προϋπολογισμού της Πράξης  με την A.F. 4.0     

18. 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 Μαίου 2021 

19. Το υπ’ αρ. πρωτ. 37/01-04-2021 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008386339) 

20. Το υπ. αριθμ. 7/7-4-2021 (Θέμα 16) Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως της 

Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Άρτας περί έγκρισης του πρωτογενούς 

αιτήματος 

21. Την υπ’ αρ. πρωτ. 70/8-4-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

Ω056469ΗΛ4-ΝΑΘ & ΑΔΑΜ: 21REQ008429716)  

22. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου 

 

Το Επιμελητήριο Άρτας προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν 

τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, να 

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

για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών σταθμών πληροφόρησης (infopoints), 

στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας, αξίας 17.280,79€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 



και όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικά συμφερότερη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ακολούθως.  

Καλούνται νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους, σε 
κλειστό σφραγισμένο φάκελο, έως την Πέμπτη 15/04/2021 και ώρα 12.00 μμ 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 ΕιδικόΣτόχο 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 προμήθειας και εγκατάστασης 
ηλεκτρονικών σταθμών πληροφόρησης (infopoints), που θα τοποθετηθούν σε 
συγκεκριμένες θέσεις, από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή 
σχετικών υπηρεσιών προς την Αναθέτουσα Αρχή, σχετικά με CPV 48810000‐9 Συστήματα 
Πληροφόρησης 
Επισημαίνεται ότι  οι θέσεις στις οποίες προβλέπεται να εγκατασταθούν οι σταθμοί 

πληροφόρησης (infopoints), είναι: 



1. Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών (Ε.Ο.Τ.) πλησίον Ιστορικής Γέφυρας Άρτας  

2. Δημαρχείο Βουργαρελίου 

3. Πλησίον Γέφυρα Πλάκας, 

Οι θέσεις που έχουν επιλεγεί είναι στο σύνολό τους προσβάσιμες σε εμποδιζόμενα άτομα.  

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 4, Παραδοτέο 4.5.2 – Σύστημα προσβασιμότητας (Accessibility 

system). 

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 

Προϋπολο
γισμός (€) 
μη συμπ. 
ΦΠΑ 24% 

Προϋπολο
γισμός (€) 

συμπ. 
ΦΠΑ 24% 

Π 4.5.2. 
 

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών 
σταθμών πληροφόρησης (infopoints) 

Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) 
ηλεκτρονικών σταθμών πληροφόρησης, που 
βοηθούν τους επισκέπτες, καθώς και τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, να ενημερωθούν 
για σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος και 
φυσικές διαδρομές. Ανάπτυξη 
προσαρμοσμένων infopoints και 
εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης 
περιεχομένου για τον ηλεκτρονικό οδηγό που 
θα είναι προσβάσιμο μέσω των infopoints. 

 Ένας (1) εξωτερικός σταθμός 
πληροφόρησης (infopoint) 

 Δύο (2) εσωτερικοί σταθμοί 
πληροφόρησης (infopoint) 

13.936,12 3.344,67 

ΣΥΝΟΛΟ 17.280,79 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις απαιτήσεις του 

Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.  

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 και να είναι 

εγγεγραμμένοι στο κατάλληλο Επαγγελματικό Μητρώο. Επίσης, οι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον, 

δύο (2) συμβάσεις  εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 17.280,79€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

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. Η 

προσφορά του αναδόχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό τόσο 

ανά παραδοτέο όσο και στο σύνολο. Στο εν λόγω ποσό περιλαμβάνεται η εγκατάσταση στις 

θέσεις που έχει ορίσει το Επιμελητήριο Άρτας.  

Για την υλοποίηση και τοποθέτηση των σταθμών πληροφόρησης, το Επιμελητήριο Άρτας 

έχει εξασφαλίσει από τους Φορείς: 

1) Να δοθεί Καλώδιο με παροχή ρεύματος 
2) Να δοθεί Καλώδιο UTP για σύνδεση στο δίκτυο του φορέα ή τηλεφωνική γραμμή 
3) Να επιτραπεί η σταθερή εγκατάσταση (βίδα έως 10cm). 

 
H επιλογή του προμηθευτή για την ανάθεση της προμήθειας, εφόσον καλύπτονται πλήρως 

οι προδιαγραφές της παρούσας, θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

Για την ανάθεση θα απαιτηθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και 

απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του 

νομικού προσώπου. 

Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται σε  είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της. 



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. 

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται υποδιαίρεση σε τμήματα και συνεπώς η προσφορά 

πρέπει να είναι επί ποινή αποκλεισμού ενιαία για το σύνολο της προς ανάθεση σύμβασης.  

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 νομίμου εκπροσώπου του φορέα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. 

Β. Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 

1. Βεβαίωση εγγραφής σε κατάλληλο επαγγελματικό Μητρώο 

2. Εταιρική Παρουσίαση ή Βιογραφικό Σημείωμα (σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου) 

του παρόχου υπηρεσιών. 

3. Για την τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας για την παροχή των υπό ανάθεση 

προμηθειών, οι υποψήφιοι με τις προσφορές τους, απαιτείται να επισυνάψουν 

αντίγραφο ενεργών ΚΑΔ (μέσω taxis) και κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων 

που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία, με αναφορά  του αντίστοιχου 

ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, συνοδευόμενα 

από τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων (Παράρτημα ΙΙΙ). 

4. Κατάλογο προδιαγραφών ή Τεχνική περιγραφή του ζητούμενου εξοπλισμού από 

όπου να προκύπτει η κάλυψη των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών του 



Παραρτήματος Ι. Ο κατάλογος προδιαγραφών ή η Τεχνική περιγραφή να φέρουν 

την σφραγίδα και υπογραφή του υποψήφιου αναδόχου. 

5. Υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής στην οποία να αναγράφεται ότι: 

 η προσφορά του πληροί κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Ι τις οποίες και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

 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 

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

Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του 

Παραρτήματος Ι, για την υποβολή της Οικονομικής προσφοράς του. 

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: κ. Ιωάννης Γκολομάζος, τηλ. 

2681028728, epimelitirio@e-artas.gr  

 

Ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ 
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To έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 

(85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%) 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ηλεκτρονικών σταθμών 

πληροφόρησης (infopoints), για την ανάγκες του Πακέτου Εργασίας 4 Παραδοτέο 4.5.2. 

Α) ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ * ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ** 

Διαδραστικοί σταθμοί πληροφόρησης 

εξωτερικού χώρου (τεμάχια)  

1 
  

Οι υπό προμήθεια σταθμοί 

πληροφόρησης θα είναι εντελώς 

καινούργιοι κατά την παράδοση και 

πλήρως συναρμολογημένοι και 

τοποθετημένο στο σημείο που θα 

υποδειχθεί.  

ΝΑΙ 

  

Βάρος  45kg   

Κλωβός  Ειδικό ελαφρύ κράμα μετάλλου    

Πλάτος (cm) 42   

Ύψος (cm) 205   

Βάθος (cm) 33   

Οθόνη  
24” - Full HD, 10 touch points, IR 

antivandal 

  

Ανάλυση  1920 x 1080   

Φωτεινότητα  200 cd/m2   
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Α) ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ  

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ * ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ** 

Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη)  178° / 178°   

Λειτουργικό Σύστημα  Windows10Professional 64bit   

Λογισμικό Δυνατότητα remote management   

Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη NAI   

Υπολογιστική μονάδα: CPU  IntelCore i3 3.60GHz   

Μητρική πλακέτα   
 

uATX Form Factor, Socket 1151 

  

ΜΝΗΜΗ 8GB - DDR4   

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: 250GB, SSD   

Τροφοδοσία  220 VAC   

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
USB, Wi-Fi, Ethernet 

Router VDSL/ADSL 

  

Εγγύηση 3 ετών  NAI   

Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη NAI   

Χρώμα  ΜΑΥΡΟ   

Εγκατάσταση περιεχομένου  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 

κατάλληλο τεχνικό λογισμικού και 

περιεχομένου***, για ελάχιστο 

διάστημα 12 ημερών προκειμένου 

να προσαρμόσει το περιεχόμενο του 

Επιμελητηρίου Άρτας.   

Θα πρέπει να εισαχθούν τα σημεία 

ενδιαφέροντος του νομού Άρτας και 

των επιχειρήσεων   στα applications 

που κατασκευάζει το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου. Επίσης ο ανάδοχος 

θα πρέπει να προσαρμόσει την 

εκτέλεση των applications του 

Πανεπιστήμιου  Πελοποννήσου στο 

Infopoint που θα παραδώσει. 

  

 



 

Β) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ* ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** 

Διαδραστικοί σταθμοί πληροφόρησης 

εσωτερικού χώρου (τεμάχια)  

 

2 

 

  

Οι υπό προμήθεια σταθμοί 

πληροφόρησης θα είναι εντελώς 

καινούργιοι κατά την παράδοση και 

πλήρως συναρμολογημένοι &Να  

τοποθετείται σε τοίχο 

ΝΑΙ 

  

Βάρος 12kg   

Κλωβός  

Ειδικό ελαφρύ κράμα μετάλλου με 

φωτιζόμενο 

Plexiglas 

  

Πλάτος (cm) 57   

Ύψος (cm) 36   

Βάθος (cm) 9   

Οθόνη 

 

24” - Full HD, 10 touch points, IR 

antivandal 

 

  

Ανάλυση  1920 x 1080   

Φωτεινότητα  200 cd/m2   

Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη)  160°/160°   

Λειτουργικό Σύστημα  Windows10Professional 64bit   

Λογισμικό Δυνατότητα remote management   

Δωρεάντηλεφωνική υποστήριξη NAI   

Υπολογιστική μονάδα: CPU  

IntelCore i3 3.60GHz 

 

  

Μητρική πλακέτα   

 

uATX Form Factor, Socket 1151 

 

  



 

Β) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ* ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** 

ΜΝΗΜΗ 8GB - DDR4   

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: 250GB, SSD   

Τροφοδοσία  220 VAC   

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

 

USB, Wi-Fi, Ethernet 

 

  

Εγγύηση 3 ετών  NAI   

Δωρεάντηλεφωνική υποστήριξη NAI   

Προδιαγραφές για ΑΜΕΑ 

(αυξομείωση ύψους, από 1,30cmσε 

0,90cm 

NAI 

  

Χρώμα  ΛΕΥΚΟ   

Εγκατάσταση   περιεχομένου  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 

κατάλληλο τεχνικό λογισμικού και 

περιεχομένου***, για ελάχιστο 

διάστημα 12 ημερών προκειμένου 

να προσαρμόσει το περιεχόμενο του 

Επιμελητηρίου Άρτας.   

Θα πρέπει να εισαχθούν τα σημεία 

ενδιαφέροντος του νομού Άρτας και 

των επιχειρήσεων   στα applications 

που κατασκευάζει το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου. Επίσης ο ανάδοχος 

θα πρέπει να προσαρμόσει την 

εκτέλεση των applications του 

Πανεπιστήμιου  Πελοποννήσου στα 

Infopoints που θα παραδώσει. 

  

*Απάντηση ΝΑΙ/ΟΧΙ (Απαιτείται ΝΑΙ για τήρηση των ελαχίστων απαιτούμενων τεχνικών 

προδιαγραφών. 

**Παραπομπή σε συγκεκριμένη σελίδα του Καταλόγου Προδιαγραφών / Τεχνικής 

Περιγραφής του εξοπλισμού. 

*** Ο τεχνικός του αναδόχου που θα απασχοληθεί με το λογισμικό του περιεχομένου θα 

πρέπει να διαθέτει πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 

προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν το αντίστοιχο πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής και 

βιογραφικό σημείωμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

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 Προμήθειας ηλεκτρονικών σταθμών πληροφόρησης 

(infopoints) 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. 368/8-4-2021 ανακοίνωση του 

Επιμελητηρίου Άρτας.  

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

με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους. 

Αριθ. 
Παραδ
οτέου 

Τίτλος 

Προϋπολογι
σμός (€) 

συμπ.  ΦΠΑ 
24% 

(Αριθμητικώ
ς) 

Προσφερόμ
ενη τιμή (€) 
συμπ.  ΦΠΑ 

24% 
(Αριθμητικώ

ς) 

Π.4.5.2 

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών 

σταθμών πληροφόρησης (infopoints) 

Προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3) ηλεκτρονικών 

17.280,79  

 

To έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 

(85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%) 

mailto:epimelitirio@e-artas.gr


 

Αριθ. 
Παραδ
οτέου 

Τίτλος 

Προϋπολογι
σμός (€) 

συμπ.  ΦΠΑ 
24% 

(Αριθμητικώ
ς) 

Προσφερόμ
ενη τιμή (€) 
συμπ.  ΦΠΑ 

24% 
(Αριθμητικώ

ς) 

σταθμών πληροφόρησης, που βοηθούν τους 

επισκέπτες, καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 

να ενημερωθούν για σημεία τουριστικού 

ενδιαφέροντος και φυσικές διαδρομές. Ανάπτυξη 

προσαρμοσμένων infopoints και εγκατάσταση 

λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου για τον 

ηλεκτρονικό οδηγό που θα είναι προσβάσιμο μέσω 

των infopoints. 

 Ένας (1) εξωτερικός σταθμός πληροφόρησης 

(infopoint) 

Δύο (2) εσωτερικοί σταθμοί πληροφόρησης 

(infopoint) 

 ΣΥΝΟΛΟ 17.280,79  

  

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

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

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 2μήνες από την επομένη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Ο προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα) 

(Υπογραφή) 

 

 

 

(Σφραγίδα εταιρείας/φυσικού προσώπου)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

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

ΠΡΟΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ 
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Α/Α 
Σύντομη περιγραφή 

αντικειμένου του έργου 

Ποσά (χωρίς 

ΦΠΑ) 
Ημερομηνίες Παραλήπτες 

    

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

Ο υπογράφων  
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα) 

(Υπογραφή) 
 
 
 

(Σφραγίδα εταιρείας/φυσικού προσώπου)  

 

To έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ 

(85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%) 
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