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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ COFFEEBREAK ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ INNO.TRITION INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –ΙΤΑΛΙΑ 

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. Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

3. Το Ν. 4314/2014, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 265/τ.Α ́/23-12-2014) 

4. 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 

5. Την Υπ’ αρ. 304881-ΥΔ1244/6-4-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του 

Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

6. Τη με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/28-12-2015) 

«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των Δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 46274/26-9-

2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Β΄))» 

7. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 



  

 

 

 

 

   

περίοδο 2014−2020 

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

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

διατάξεις», 

9. Το Ν. 4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

10. 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”, 

11. Την με αρ. 57654 (Β’1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

12. Τη με αρ. πρωτ. 300885/MA3598/22-7-2016 1η Πρόσκληση του 

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

13. Το υπ. αρ. 6/31-10-2016 Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί έγκρισης συμμετοχής στο 

Πρόγραμμα με τίτλο "INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE 

WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF 

FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS", σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 

1261/3-1061 

14. Τo από 01-04-2019 εταιρικό συμφωνητικό (Partnership agreement) του 

έργου «Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in 

animal nutrition for the production of functional foods from animals» και 

ακρωνύμιο "INNO.TRITION" και τα παραρτήματα αυτού, 

15. Το από 01-04-2019 συμφωνητικό (subsidy contract) του έργου «Innovative 

use of olive, winery and cheese waste by products in animal nutrition for the 

production of functional foods from animals» και ακρωνύμιο 

"INNO.TRITION" 

16. Το υπ. αρ. 10/26-11-2018 Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του 

Διοικητικoύ Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί αποδοχής ένταξης 

της πράξης 

17. Το υπ. αριθμό 10/18-04-2019 Πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του 

Επιμελητηρίου Άρτας, περί έγκρισης της εν λόγω Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

 



  

 

 

 

 

   

Ανακοινώνει 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «INNO.TRITION» και τίτλο 

«Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in animal nutrition 

for the production of functional foods from animals», το οποίο έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg Ελλάδα – Ιταλία» και έχει λάβει κωδικό 

I1/1.1/46 προτίθεται να υλοποιήσει εντός του έτους 2019 συνάντηση εταίρων και 

συγκεκριμένα την ακόλουθη ενέργεια: 

 

Αριθμός 

παραδοτέου 

Περιγραφή Εργασίας  
 

Προϋπολογισμός 
(€) (χωρίς ΦΠΑ 
24%) 

Προϋπολογισμός 
(€) συμπ. ΦΠΑ 
24%  
 

1.1.3 Παροχή ενός (1) coffee break, 
στο χώρο του Επιμελητηρίου 
Άρτας στις 13/05/2019. 
(καφές φίλτρου, χυμός, νερό,  
τσάι, κέικ,  μπισκοτάκια/ 
κουλουράκια ) για 20 άτομα  

έως 120,97 € έως 150,00 € 

1.1.3 Παροχή ενός (1) coffee break, 
στο χώρο του Επιμελητηρίου 
Άρτας στις 14/05/2019. 
(καφές φίλτρου, χυμός, νερό,  
κέικ,  μπισκοτάκια/ 
κουλουράκια, μπριός με τυρί-
γαλοπούλα-ντομάτα και σως, 
τυρόπιτα στριφτή) για 20 
άτομα 

έως 145,16 € έως 180,00 € 

 

Το Επιμελητήριο Άρτας συμμετέχει ως Leader στο έργο INNO.TRITON, με το πλήρες 
εταιρικό σχήμα να αποτελείται από τους:  

 Επιμελητήριο Άρτας 

 University of Ioannina, Special Account for Research Funds 

 University Aldo Moro of Bari 

 National Research Council – Institute of Sciences of Food Production (ISPA) 
 
 

Το έργο αντιμετωπίζει την κοινή πρόκληση των δύο χωρών (Ελλάδας – Ιταλίας) να 
χρησιμοποιηθούν τα απόβλητα μαζικά βιομηχανοποιημένων παραγόμενων 
προϊόντων (ελιά, κρασί, τυροκομικά προϊόντα) στη διατροφή των ζώων για την 
παραγωγή βιοενεργών συστατικών ζωοτροφών και λειτουργικών τροφίμων με 



  

 

 

 

 

   

βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Βασικός στόχος του έργου είναι να 
παράγει υψηλότερης ποιότητας ζωοτροφές χρησιμοποιώντας συστατικά χαμηλού 
κόστους (από τα απόβλητα) με καινοτόμο τρόπο, καθιστώντας αφενός την τοπική 
αγροτοβιομηχανία πιο ανταγωνιστική και αφετέρου αναβαθμίζοντας το περιβάλλον 
μέσα από τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (μείωση και αξιοποίηση 
των αποβλήτων) των εμπλεκόμενων βιομηχανιών. 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας ζητείται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών υπηρεσιών 
προς την Αναθέτουσα Αρχή, σχετικά με Υπηρεσίες παροχής γευμάτων (CPV: 
55320000-9). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Άρτας για το έτος 
2019 και τελικώς τον προϋπολογισμό του έργου και συγκεκριμένα το Πακέτο 
Εργασίας 1, Παραδοτέο 1.1.3. 

Καλούνται νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπειρία στην παροχή σχετικών 
υπηρεσιών να υποβάλλουν εγγράφως τις προσφορές τους, σε κλειστό σφραγισμένο 
φάκελο, έως την 06/05/2019 και ώρα 12.00 μμ στην έδρα του Επιμελητηρίου Άρτας 
(Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου 47132 ΑΡΤΑ, 4ος όροφος).  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 266,13 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ (330,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  
 

Το ποσό της προσφοράς των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να περιέχει κάθε 
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.  

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 που προβλέπεται στην παρούσα.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να χρησιμοποιήσει το 
υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτό παρουσιάζεται στο Παράρτημα 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 
επαρκώς τη δυνατότητα παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών σύμφωνα με τα 
πιο πάνω αναφερόμενα.  
 
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. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η 

προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί 

του καθαρού ποσού. 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες 
για τη διοργάνωση και υλοποίηση των ανωτέρω.  

Α. Αποκλεισμός από την συμμετοχή στην διαδικασία 
1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 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), κάποιος εκ των λόγων που ορίζονται στα αρθ. 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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.Στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον, το 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. 

 
Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 
 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται με την προσφορά του, να υποβάλλει σε πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), τα 
δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται ακολούθως: 
 
1. πιστοποιητικά, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης, που εκδίδονται από αρμόδιες αρχές ότι ο προσωρινός ανάδοχος  

 δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή 
φόρων  

 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.  

2. 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 

3. Για την τεκμηρίωση της δυνατότητας παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών, οι 
υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με τις προσφορές τους, επί ποινή αποκλεισμού 
τα κάτωθι:  

 Πρόσφατη εκτύπωση  των σχετικών ΚΑΔ  ή σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης.  

 
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. επικοινωνίας: 2681028728, info@e-artas.gr. 
 
 

Ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Άρτας 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ 
 
 
 
 
  



  

 

 

 

 

   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
Ημερομηνία: _______________________ 
Επωνυμία: Διεύθυνση: _______________ 
__________________________________ 
Τηλ., FAX, Email: ____________________ 

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

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

για «Παροχή Υπηρεσιών οργάνωσης εκδήλωσης Coffee Break για συνάντηση εταίρων στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου INNO.TRITION του Προγράμματος Interreg V-A Greece – 
Italy (EL-IT) 2014-2020» ,σύμφωνα με τη υπ. αρ. πρωτ. 865/24-04-2019 Ανακοίνωση του 
Επιμελητηρίου Άρτας.  

Σε συνέχεια της από 24/04/2019 ανακοίνωσης του Επιμελητηρίου Άρτας, υποβάλουμε 
προσφορά με τους οικονομικούς όρους που περιγράφονται, ακολούθως: 

 
Συνολική τιμή χωρίς ΦΠ.Α ολογράφως: _________________________________ 

Συνολική τιμή με ΦΠ.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) 

Αριθ.  
Παραδ

οτέου 

Τίτλος Προϋπολογισμός, 

συμπεριλαμβανομέν

ου ΦΠΑ 24%, σε € 

(Αριθμητικώς) 

Προσφερόμενη 

τιμή, 

συμπεριλαμβανο

μένου. ΦΠΑ 

24%, σε € 

(Αριθμητικώς) 
1.1.3 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

COFFEE BREAK ΓΙΑ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΈΡΓΟΥ INNO.TRITION 

INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ –

ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020 

330,00  

    

ΣΥΝΟΛΟ 330,00  


