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ΠΡΟΣ:  

 

 

Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος». 

 

Το Επιμελητήριο Άρτας (με τη σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Νο 1/ 19-1-

2022) προκειμένου να προβεί στην «Εξωτερική Αξιολόγηση του Έργου INNO.TRITION 

και του Διασυνοριακού του Δικτύου (Cross-Boder Network)» (MIS 5003778), σας 

προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το σκοπό αυτό. 

 

 

 

Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,  
ΣΚΟΥΦΑ 43 ΤΚ:47100 ΑΡΤΑ 
Τηλ. +30 26810 24484 
Email: xristinanikolakop@gmail.com 
 
Β. Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. 
Λ. Δημοκρατίας, 3 | 71306 Ηράκλειο 
Κρήτης 
T +30 2810 286088 | F +30 2810 288242 
Email: info@anelixisc.gr  
 
Γ. iNNOS Innovation Consulting 
Δημοκρατίας 9, 45 221  Ιωάννινα 
Τηλ. +302651 118 938 
Email: info@innosconsulting.com  

http://www.e-artas.gr/
mailto:xristinanikolakop@gmail.com
mailto:info@anelixisc.gr
mailto:info@innosconsulting.com
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Περιγραφή Βασικών Όρων: 

 

Παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INNO.TRITION ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (CROSS-BORDER NETWORK)» που θα περιλαμβάνει 1 

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης. 

Ειδικότερα, η αξιολόγηση συνίσταται: 

-Στη διοικητική αξιολόγηση του έργου 

-Στην αξιολόγηση του διασυνοριακού δικτύου (cross border network) του έργου 

- Στην επίτευξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, βάσει Τεχνικού 

Δελτίου. 

 

Ο εξωτερικός αξιολογητής θα αξιολογήσει το Έργο και το διασυνοριακό δίκτυο μέσω της 

διενέργειας Πρωτογενούς έρευνας και ειδικότερα μέσω της συγκέντρωσης 

ερωτηματολόγιων ή / και διενέργειας συνεντεύξεων (ανώνυμα) με εταίρους του Έργου/ 

με δείγμα των ενδιαφερομένων μερών του έργου. Το πρότυπο του ερωτηματολογίου ή 

/ και ο οδηγός συνέντευξης θα αναπτυχθούν από τον αξιολογητή. 

 

Οικονομική Προσφορά: 

 

Ο Προϋπολογισμός του Επιμελητηρίου Άρτας ανέρχεται μέχρι τις 3.139,22 € (τρεις 

χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Άρτας για το έτος 2022 

και τελικώς τον προϋπολογισμό του έργου "INNO.TRITION – Καινοτόμος χρήση 

προϊόντων ελαιοτριβείων, οινοποιείων και τυροκομείων για την παραγωγή βιοενεργών 

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

nutrition for the production of functional foods from animals», το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα-Ιταλία V-A 2014-2020, μέσω 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) και των Εθνικών Πόρων της 

Ελλάδας και της Ιταλίας. 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

 

Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης από τα οποία να προκύπτει το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα τον οικονομικό φορέα κατά για την υποβολή 

προσφοράς και την υπογραφή της σύμβασης. 

Β. Φορολογική Ενημερότητα  

Γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

Δ. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου ή υπεύθυνη δήλωση αυτού 

και στη συνέχεια αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία. 

Ε. πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο προσφέρων : 

α) δεν τελεί υπό πτώχευση 

β) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

γ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

δ) δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
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ε) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

στ) δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την 

υποβολή τους. 

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος θεωρημένη ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 

απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το Α.74 του Ν. 4412/2016. 

 

Στον φάκελο της Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται Οικονομική Προσφορά βάσει 

του Παραρτήματος Ι. 

 

Ισχύς των προσφορών 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εκατόν 

ογδόντα (180) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Χρόνος παροχής υπηρεσιών 

 

Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και μέχρι τις 

15/03/2022. Σε περίπτωση παράτασης του χρονικού ορίου υλοποίησης του έργου, 

παρατείνεται αυτοδίκαια και η παρούσα σύμβαση χωρίς την πρόσθετη καταβολή 

αποζημίωσης. 

 

Πληρωμή 

 

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. 

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. 

 

Παρακαλούμε να μάς αποστείλετε την προσφορά σας για το σκοπό αυτό, η οποία θα 

περιλαμβάνει  

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Β. Οικονομική Προσφορά,  

προς το Επιμελητήριο Άρτας μέχρι την Τετάρτη 09/02/2022 και ώρα 12:00, στα γραφεία 

του Επιμελητηρίου Άρτας, όπου θα γίνει και η αποσφράγιση. Η προσφορά μπορεί να 

κατατεθεί προσωπικώς, ή ταχυδρομικώς επί αποδείξει. 
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Ο Πρόεδρος 

 

 

Ιωάννης Γκολομάζος 
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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) 

 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

σχετικά με την Ανάθεση Υπηρεσιών με τίτλο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

INNO.TRITION  ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (CROSS-BORDER NETWORK)», 

στο πλαίσιο 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», του Προγράμματος INTERREG 

Ελλάδα-Ιταλία V-A 2014-2020, σύμφωνα με τη υπ. αριθ. πρωτ. 96/ 02/02/2022 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου Άρτας. 

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

με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους. 

 

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

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

http://www.e-artas.gr/
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Αριθ. 

Παραδ

οτέου 

 

 

Τίτλος 

Προϋπολ

ογισμός 

(€) συμπ. 

ΦΠΑ 24% 

(Αριθμητι

κώς) 

Προσφερό

μενη τιμή 

(€) συμπ. 

ΦΠΑ 24% 

(Αριθμητικ

ώς) 

Π 4.1.3 

Παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INNO.TRITION ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (CROSS-BORDER 

NETWORK)» που θα περιλαμβάνει 1 Τελική 

Έκθεση Αξιολόγησης. 

Ειδικότερα, η αξιολόγηση συνίσταται: 

-Στη διοικητική αξιολόγηση του έργου 

-Στην αξιολόγηση του διασυνοριακού δικτύου 

(cross border network) του έργου 

- Στην επίτευξη του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του έργου, βάσει Τεχνικού Δελτίου. 

 

Ο εξωτερικός αξιολογητής θα αξιολογήσει το 

Έργο και το διασυνοριακό δίκτυο μέσω της 

διενέργειας Πρωτογενούς έρευνας και 

ειδικότερα μέσω της συγκέντρωσης 

ερωτηματολόγιων ή / και διενέργειας 

συνεντεύξεων (ανώνυμα) με εταίρους του Έργου/ 

με δείγμα των ενδιαφερομένων μερών του έργου. 

Το πρότυπο του ερωτηματολογίου ή / και ο 

οδηγός συνέντευξης θα αναπτυχθούν από τον 

αξιολογητή. 

3.139,22€  

 

 

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

 

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

 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την επόμενη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Ο προσφέρων 

 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα) 

(Υπογραφή) 

 

 

(Σφραγίδα) 




