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Ηγουµενίτσα, 09 ∆εκεµβρίου 2011  

      
Αρ. Πρωτ. 6084/09.12.2011 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ 1/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων του Έργου µε τίτλο: 
“TUR.GRATE2: InteGRATEd actions to promote sustainable ToURist 

development”»  

1. Αναθέτουσα Αρχή  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Κυρά Βασιλικής 13, Τ.Κ. 46 100, Ηγουµενίτσα, Τηλέφωνο: 26650 
29480-88, Φαξ: 26650 29489, E - mail: cci@e-thesprotias.gr, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Πέτρος 
Ζουµπούλης  

2. Πρόγραµµα, Άξονας και Μέτρο  
Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «IPA ADRIATIC 2007-2013», Προτεραιότητα 2 
«Φυσικοί και Πολιτιστικοί Πόροι κα Πρόληψη Κινδύνων», Μέτρο 2.4 «Αειφόρος Τουρισµός». 

3. Στόχος - Περιγραφή του έργου  
Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η υποστήριξη του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας στην 

υλοποίηση δράσεων των Πακέτων εργασίας: ΠΕ2 «Επικοινωνία και ∆ιάδοση», ΠΕ3 «∆ηµιουργία 
Κοινού ∆ηµόσιου - Ιδιωτικού Συστήµατος ∆ιοίκησης του εγχώριου τουριστικού προϊόντος», Π4 
«Προετοιµασία και Έναρξη Λειτουργίας Κέντρου Υπηρεσιών που στοχεύει στην εφαρµογή 
ειδικευµένης τουριστικής πρότασης µε τοποθέτηση κατάλληλων σηµάτων για εξατοµίκευση 
πόρων και υπηρεσιών», ΠΕ 6 «Σχεδιασµός Τουριστικής Πρότασης και Υπηρεσιών», ΠΕ 7 
«Προστασία Πολιτιστικής Κληρονοµιάς», ΠΕ 8 «Προώθηση αποδεκτών και εναλλακτικών 

τουριστικών φορµών µε τη δηµιουργία νέων θεµατικών προϊόντων» και ΠΕ 9 «Υλοποίηση 
Προγράµµατος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» του έργου, σύµφωνα και µε το πλήρες κείµενο της 
διακήρυξης.  

4. Προϋπολογισµός  
Εξήντα οχτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι δύο ευρώ και εβδοµήντα έξι λεπτά (68.422,76€) µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% αξίας δεκαπέντε χιλιάδων επτακόσια τριάντα επτά ευρώ και 
είκοσι τεσσάρων λεπτών (15.737,24€). Σύνολο ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ 
(84.160,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 85% από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Μηχανισµό Προ-ενταξιακής Βοήθειας (IPA), και κατά 15% από 
Εθνικούς Πόρους. 

5. ∆ιαδικασία που επελέγη για την ανάθεση  
Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µέσω διαδικασίας ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµικής απόψεως, προσφορά, σύµφωνα µε 
τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νοµοθεσία.  

6. ∆ικαίωµα Συµµετοχής  
Το δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή 
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και της Συµφωνίας περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 

Ελλάδα µε το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή 



τρίτων χωρών που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
είναι επίσης τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί βάσει της νοµοθεσίας κράτους – µέλους 
της ΕΕ, του ΕΟΧ, της Σ∆Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και 
έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο 
εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών.  

7. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου  
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι και 
την 31/01/2014. Κάθε δράση έχει διαφορετικό χρονοδιάγραµµα σύµφωνα µε το πλήρες κείµενο 
της διακήρυξης.  

8. ∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου 
από την έδρα του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας, Κυρά βασιλικής 13, ΤΚ:46100, Ηγουµενίτσα τις 
µέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00–14.00.  

9. Τόπος, χρόνος και γλώσσα υποβολής των προσφορών  
α) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας, Κυρά 
βασιλικής 13, ΤΚ:46100, Ηγουµενίτσα. Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν και 
ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση.  
β) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους 
στα γραφεία του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας, Κυρά βασιλικής 13, ΤΚ:46100, Ηγουµενίτσα, µέχρι 

την ∆ευτέρα 16/01/2012 και ώρα 10:00 π.µ. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν 
λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.  
γ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.  
δ) Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο και υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD ROMs).  
ε) Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου έργου καθώς και εναλλακτικές προσφορές 

δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.  

10. Τόπος και χρόνος της αποσφράγισης των προσφορών  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στην έδρα του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας, 
Κυρά βασιλικής 13, ΤΚ:46100, Ηγουµενίτσα την Τετάρτη 18/01/2012 και ώρα 11:00 π.µ. Στην 
αποσφράγιση των προσφορών µπορεί να παρίσταται ο νόµιµος εκπρόσωπος των 

υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτών.  

11. Εγγυήσεις συµµετοχής  
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να κατατεθεί 
από τον υποψήφιο Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 5% 

της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική 
επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το Επιµελητήριο Θεσπρωτίας και να έχει ισχύ 
τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

12. Ισχύς των προσφορών  
Τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας 

διενέργειας του διαγωνισµού.  

13. Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δηµοσίευση  
Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 09/12/2011.  

14. Πληροφορίες  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο τηλ. 26650 
29480-88, Φαξ: 26650 29489 – E - mail: cci@e-thesprotias.gr 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΣΧΟΣ 

 


