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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ “InClust” INTERREG V-A 

ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 

 

Η Αναπτυξιακή εταιρεία Επιμελητηρίου Άρτας «ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ»,  

Έχοντας υπόψη:  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του 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”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της 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» 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 τα επίσημα έγγραφα του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 
2014-2020”  

 του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου του έργου (application form), καθώς και της εγκεκριμένης φόρμας 
αιτιολόγησης του προϋπολογισμού (budget justification form) του έργου «LOCAL CLUSTERS & SOCIAL 
ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION» με ακρωνύμιο 
InClust 

 τους όρους της σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) και του συμφώνου συνεργασίας του 
εταιρικού σχήματος (partnership agreement) του έργου «LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES 
INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION» με ακρωνύμιο InClust 

 Το πρωτογενές αίτημα με αρ. πρωτ. 24/05-06-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005141057)  

 το υπ’ αριθμόν 8/ 18-06-2019 (Θέμα 5ο) πρακτικό του Δ.Σ. της ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, το οποίο 
εγκρίνει τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού 

 

Ανακοινώνει 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο «InClust» και τίτλο “LOCAL CLUSTERS & SOCIAL 
ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE /TOURISM & FOLK TRADITION”, το οποίο έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Interreg Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» προτίθεται να αναθέσει 
την προμήθεια εξοπλισμού και συγκεκριμένα ως εξής:  
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Αριθμός και τίτλος 
παραδοτέου 

 

Περιγραφή Προμήθειας 

 
Προϋπολογισμός 

(€) χωρίς ΦΠΑ 
24% 

 

 
Προϋπολογισμός 

(€) συμπ. ΦΠΑ 
24% 

 

6.1.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

CPV: 30230000-0 
Εξοπλισμός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

 

Φορητοί Η/Υ – Laptops 

Ελάχιστα απαιτούμενα Τεχνικά 

χαρακτηριστικά  

Α. Επεξεργαστής τεχνολογίας i5 

B. Μνήμη RAM 4GB 

Γ. Σκληρός Δίσκος 1TB 

Δ. Οθόνη 15’6 ίντσες 

Ε. Λειτουργικό Windows 10 

ΣΤ. Ανάλυση 1366 x 768 

Τεμάχια 3 

 

960,00  960,00 

6.1.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

CPV:30230000-0  

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

 

Σταθεροί Η/Υ – Desktops 

Ελάχιστα απαιτούμενα Τεχνικά 

χαρακτηριστικά  

Α. Επεξεργαστής τεχνολογίας i3 

B. Μνήμη RAM 8 GB 

Γ. Σκληρός Δίσκος 120 GB 

τεχνολογίας SSD 

Δ. Λειτουργικό Windows 10 

Τεμάχια 3 

 

1451,61 1800,00 

6.1.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

CPV:30230000-0  

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών 

Οθόνες 

Ελάχιστα απαιτούμενα Τεχνικά 

181,45 225,00 
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υπολογιστών 

 

χαρακτηριστικά  

Α. Μέγεθος Οθόνης 21’ ίντσες 

B. Ανάλυση Full HD 1920 x 1080 

Γ. Συχνότητα 60 Hz 

Δ. Αντίθεση 600:1 

Τεμάχια 3 

 

6.1.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

CPV:30232000-4 
Περιφερειακός εξοπλισμός 

 

Φωτοτυπικό - Πολυνηχάνημα 

Ελάχιστα απαιτούμενα Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

Α. Τεχνολογίας Laser έγχρωμο 

Β. Ταχύτητα εκτύπωσης έγχρωμο 

/ ασπρόμαυρο 20 σελίδες ανά 

λεπτό. 

Γ. Εκτύπωση διπλής όψης 

Δ. Σάρωση διπλής όψης 

Ε. wi –fi 

ΣΤ. αυτόματη τροφοδοσία 

Z. fax 

H. Υποδοχή USB 

Θ. Ethernet 

Τεμάχια 1 

 

645,16 800,00 

6.1.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

CPV: 32321000-9 Συσκευές 
τηλεοπτικής προβολής 

 

Projector - προβολέας 

Ελάχιστα απαιτούμενα Τεχνικά 

χαρακτηριστικά  

298,39 370,00 
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Α. Αντίθεση 15.000:1 

B. Φωτεινότητα 3.300 

AnsiLumens 

Γ. Απόσταση 1 – 12 μέτρα 

Δ. Τεχνολογίας DLP 

E. Ανάλυση HD 

ΣΤ. Αναπαραγωγή 3D 

Τεμάχια 1 

 

6.1.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

CPV: 32321000-9 Συσκευές 
τηλεοπτικής προβολής 

 

Οθόνη προβολής για projector - 

προβολέα 

Ελάχιστα απαιτούμενα Τεχνικά 

χαρακτηριστικά  

Α. Διαστάσεις 2μ x 1,5μ 

B. 16 : 9 

Γ. Χειροκίνητο 

Τεμάχια 1 

 

40,32 50,00 

  

Η Αμβρακία Αναπτυξιακή συμμετέχει ως Leader στο έργο InClust, με το πλήρες εταιρικό σχήμα να 
αποτελείται από τους:  

 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 

 ΑULEDA 

 MUNICIPALITY OF KORCA 

 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 

 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας ζητείται η προμήθεια εξοπλισμού από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που 
διαθέτουν την αντίστοιχη δραστηριότητα για την παροχή της ως άνω προμήθειας.  
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αμβρακίας Αναπτυξιακής για το έτος 2019 και 
τελικώς τον προϋπολογισμό του έργου και συγκεκριμένα το Πακέτο Εργασίας 6, Παραδοτέο 
6.1.1 

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να υποβάλλουν εγγράφως τις 
προσφορές τους έως την Παρασκευή 28/06/2019 και ώρα 14.00 μμ στην έδρα της Αμβρακίας 
Αναπτυξιακής (Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου 47132 ΑΡΤΑ, 5ος όροφος/ Επιμελητήριο Άρτας).  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 3.576,93 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
(Όπου απαιτείται),  ( 4.205,00 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.  

Η ανάθεση θα γίνει στον υποψήφιο Ανάδοχο που θα υποβάλλει την προσφορά με τη 
χαμηλότερη συνολική τιμή μεταξύ των υποψηφίων για τα προσφερόμενα είδη σύμφωνα με τον 
πίνακα της πρόσκλησης. 
 
Η αποπληρωμή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν θα γίνει ανάλογα με την ταμειακή ρευστότητα του 

έργου.  

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων 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. 

 

Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την 
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
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 
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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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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 

4. Πιστοποιητικό Εγγραφής του οικείου Επιμελητηρίου  

 
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 

 

 

 

 


