
 
  

   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΡΣΑ  

              Ν.Π.Δ.Δ.  

Δ/νςθ : Κ.Αιτωλοφ& Ν. Πριοβόλου, 47132 Άρτα 
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email           :epimarta@otenet.gr 
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                Αρ. πρωτ. 761 
                                                                                                              Ημερ/νία: 27-08-2020 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 18/20-08-2020/Θζμα 2ο 
 
τθν  Άρτα και ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου Άρτασ ςιμερα τθν 26θ Ιουνίου 2020, 
θμζρα Παραςκευι και ϊρα 21:00 ςυνιλκε φςτερα από τθν αρικμ. 564/25-06-2020 
πρόςκλθςθ του Προζδρου αυτοφ κ.Ιωάννθ Γκολομάηου, θ Διοικθτικι Επιτροπι του 
Επιμελθτθρίου Άρτασ για να ςυηθτιςει και να πάρει αποφάςεισ ςχετικά με τα κζματα 
που αναφζρονται ςτθν θμεριςια διάταξθ. 
 
Παρόντα μζλθ: Γιάννθσ Γκολομάηοσ (Πρόεδροσ), Δθμιτριοσ Χουλιάρασ (Α’ Αντιπρόεδροσ), 

Κωνςταντίνοσ Μπανιάσ (Β’ Αντιπρόεδροσ), Δθμιτριοσ Σρομποφκθσ (Οικονομικόσ 

επόπτθσ), Δθμιτριοσ Κοςςυβάκθσ (Τπεφκυνοσ υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ 

Επιχειριςεων), Γεωργία Κωςτοφλα (Γραμματζασ) 

 
Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία ο κ. Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. 
 
Θζμα 1ο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Θζμα 2ο: Ζγκριςθ πρακτικϊν ςυνεδριάςεων No7/06-07-2020 και No8/24-07-2020 τθσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ για τθν Ανάκεςθ Τπθρεςιϊν Παραγωγισ 

Προωκθτικοφ Τλικοφ και Τπθρεςιϊν Επικοινωνίασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου E-

PARKSπου χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα InterregV-AGreece- Italy (GR-IT) 2014-

2020. ΧΕΣΙΚΑ: Πρόςκλθςθ Τποβολισ προςφορϊν με αρ. πρωτ. 514/ 15-06-2020 και 

ΑΔΑΜ: 20PROC006861619 

Μετά τθ διαπίςτωςθ τθσ αναγκαίασ απαρτίασ για τθ νομιμοποίθςθ τθσ λιψθσ αποφάςεων, 

ςφμφωνα με το Καταςτατικό, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και  

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. τα επίςθμα ζγγραφα του Προγράμματοσ Διακρατικισ υνεργαςίασ Interreg V-A Greece – 
Italy (GR-IT) 2014-2020   





 
  

   

2. Σθν 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,  

3. Σο 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"  

4. Σο υπ. αρ. 7/16-07-2018 Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ του Διοικθτικoφ υμβουλίου 
του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί αποδοχισ ζνταξθσ 

5. Σο υπ ‘ αρ. πρωτ. 54/20-04-2020 Πρωτογενζσ Αίτθμα με ΑΔΑΜ: 20REQ006683393 

6. Σο υπ. Αρ. 19/14-05-2020 (κζμα 14ο) Πρακτικό τακτικισ ςυνεδριάςεωσ τθσ Διοικθτικισ 
Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Άρτασ περί ζγκριςθσ του Πρωτογενοφσ αιτιματοσ με αρ. 
πρωτ. 54/20-04-2020 

7. Σθν υπ’ αρ. πρωτ. 110/14-05-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ με ΑΔΑΜ: 
20REQ006761700 και ΑΔΑ: 6ΔΒ469ΘΛ4-8ΞΟ & 6ΜΞΙ469ΘΛ4-Ξ1 

8. Σθν υπ. αρικμ. 514/15-06-2020 πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν για ανάκεςθ 
υπθρεςιϊν παραγωγισ προωκθτικοφ υλικοφ και υπθρεςιϊν επικοινωνίασ, ςτο πλαίςιο 
υλοποίθςθσ του ζργου E-PARKS του Προγράμματοσ Interreg V-A Greece – Italy (GR-IT) 
2014-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006861619 & ΑΔΑ: 6Η2Δ469ΘΛ4-ΟΝ9) 

9. Σισ προςφορζσ που κατατζκθκαν από τισ εταιρίεσ ‘PRINTEX DIGITAL ΕΠΕ’ (αρ. πρωτ. 
540/18-06-2020), ‘CLOUDPRINT DIGITAL & DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ’ (αρ. πρωτ. 
547/19-06-2020), 'GRAFIMA ΔΙΑΦΘΜΙΣΙΚΘ ΑΕ' (αρ. πρωτ. 550/22-06-2020), 'ΛΤΧΝΙΑ ΑΕ – 
ΤΙΟΙ Θ. ΒΓΟΝΣΗΑ' (αρ. πρωτ. 551/22-06-2020), ‘PARAMOUNT ΑΕ’ (αρ. πρωτ. 552/22-06-
2020), ‘ΚΛΑΔΘ Ν. & ΙΑ ΟΕ’ (αρ. πρωτ. 553/22-06-2020), ‘ΒΑΝΙΔΘ Χ. ΙΩΑΝΝΘ – MEDIA 
SUITE’ (αρ. πρωτ. 554/22-06-2020) και 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΤΛΙΝΑ ΣΟΤ ΜΙΧΑΘΛ' (αρ. 
πρωτ. 555/22-06-2020). 

10. Σο Πρακτικό αρ. 7 τθσ 06-07-2020 υνεδριάςεωσ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν 
Παραλαβι, ζλεγχο & αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν, τεχνικϊν και οικονομικϊν 
προςφορϊν τθσ Πρόςκλθςθσ Τποβολισ Προςφορϊν ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
7.500,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων κρατιςεων), με 
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για το 
ζργο με τίτλο «Ανάκεςθ Τπθρεςιϊν Παραγωγισ Προωκθτικοφ Τλικοφ και Τπθρεςιϊν 
Επικοινωνίασ». 

11. Σο υπ. Αρ. πρωτ. 610/09-07-2020 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ με κζμα “Χοριγθςθ 
διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων για τθν αρ. πρωτ. 514/15-06-2020 Πρόςκλθςθ για ανάκεςθ 
υπθρεςιϊν παραγωγισ προωκθτικοφ υλικοφ και υπθρεςιϊν επικοινωνίασ για το ζργο E-
PARKS” 

12. Σθν από τθν 13.07.2020 απάντθςθ τθσ εταιρείασ ΚΛΑΔΘ Ν. & ΙΑ ΟΕ (ISTROS 
PRODUCTION), τθν από τθν 10.07.2020 απάντθςθ τθσ εταιρείασ ‘CLOUDPRINT DIGITAL & 
DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝ. ΙΚΕ’ και τθν 21.07.2020 απάντθςθ τθσ εταιρείασ ‘PRINTEX 
DIGITAL ΕΠΕ’ ςτο υπ’ αρ. πρωτ. 610/09-07-2020 ζγγραφο τθσ επιτροπισ με κζμα 
“Χοριγθςθ διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων” 

13. Σο Πρακτικό αρ. 8 τθσ 24-07-2020 υνεδριάςεωσ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τθν 
παραλαβι, ζλεγχο & αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν οικονομικϊν προςφορϊν τθσ 
Πρόςκλθςθσ Τποβολισ προςφορϊν ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 7.500,00 ευρϊ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων κρατιςεων), με κριτιριο 





 
  

   

ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά για το ζργο με 
τίτλο «Ανάκεςθ υπθρεςιϊν παραγωγισ προωκθτικοφ υλικοφ και υπθρεςιϊν 
επικοινωνίασ» 

 

Αποφαςίηει 

1. Σθν ζγκριςθ των Πρακτικϊν αρ. 7/06-07-2020 & αρ. 8/24-07-2020 των υνεδριάςεων τθσ 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν με αρ. πρωτ. 

514/15-06-2020 για ανάκεςθ υπθρεςιϊν παραγωγισ προωκθτικοφ υλικοφ και υπθρεςιϊν 

επικοινωνίασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου E-PARKS του Προγράμματοσ Interreg V-

A Greece – Italy (GR-IT) 2014-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006861619 & ΑΔΑ: 6Η2Δ469ΘΛ4-ΟΝ9).  

2. Σθν ανάκεςθ του ζργου «Τπθρεςίεσ παραγωγισ προωκθτικοφ υλικοφ και υπθρεςιϊν 

επικοινωνίασ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου E-PARKS του Προγράμματοσ Interreg V-

A Greece – Italy (GR-IT) 2014-2020», ςτθν επιχείρθςθ “PARAMAOUNT Α.Ε.”,  

Διαφθμιςτικι εταιρεία με ζδρα Γ. ΣΟΝΣΟΤ 27-29, ΣΚ: 546 27 ΘΕ/ΝΙΚΘ και ΑΦΜ: 

094344078 & ΔΟY ΦΑΕ ΘΕ/ΝΙΚΘ, ςτο ποςό των δφο χιλιάδων οχτακοςίων πενιντα δφο 

ευρϊ (2.852,00 €- ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24% και των νόμιμων κρατιςεων).  

3. Ανακζτουν ςτθν υπθρεςία να προςκαλζςει τον ανάδοχο για τθν προςκόμιςθ των 

απαραιτιτων δικαιολογθτικϊν μειοδότθ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

 

Θζμα 3ο:………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ο Πρόεδροσ 
 
 
 

Ιωάννθσ Γκολομάηοσ 
 

 




