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ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σχετικά με την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη σύναψης συμβάσης Έργου, 

υποστήριξης σχεδιασμού, επικοινωνίας και προώθησης του Διασυνοριακού 

Ανοιχτού Διαγωνισμού Καινοτομίας (Πακέτο εργασίας 5 - D.5.1.3 ) στις 

επιχειρήσεις της πολιτιστικής βιομηχανίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Αιτωλοακαρνανίας του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια του 

στρατηγικού έργου «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω 

συνεργατικών χώρων (hubs) Holistic networking of creative industries via 

hubs» (CREATIVE@HUBs.), του προγράμματος INTERREG V A 

GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, στα πλαίσια της υπ. αριθμ. 

102561/1181/05-05-2020 υπογεγραμμένη Προγραμματικής Σύμβασης και τις 

τροποποιήσεις αυτής. 

 

Σε συνέχεια της από 18 Οκτωβρίου 2022 «Ανακοίνωση Προσωρινών 

Αποτελεσμάτων» και δεδομένου ότι παρήλθε το χρονικό διάστημα των τριών  (3) 

ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, με βάση τους όρους 

της πρόσκλησης, για την υποβολή ενστάσεων και δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, 

ανακοινώνουμε ότι με την Νο.23/θ10/26.10.2021, εγκρίθηκαν τα πρακτικά Νο1 & 

Νο2, 2022, της επιτροπής αξιολόγησης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με εξειδικευμένο 

προσωπικό για την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στην 

υλοποίηση της πράξης του στρατηγικού έργου «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών 

ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs) Holistic networking of creative industries 

via hubs» (CREATIVE@HUBs.), του προγράμματος INTERREG V A GREECE-
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ITALY PROGRAMME 2014-2020, στα πλαίσια της υπ. αριθμ. 102561/1181/05-

05-2020 υπογεγραμμένη Προγραμματικής Σύμβασης και τις τροποποιήσεις αυτής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσης μίσθωσης έργου με προσωπικό και 

ειδικότερα ενός στελέχους υποστήριξης σχεδιασμού, επικοινωνίας και προώθησης 

του Διασυνοριακού Ανοιχτού Διαγωνισμού Καινοτομίας (Πακέτο εργασίας 5 - 

D.5.1.3 ) στις επιχειρήσεις της πολιτιστικής βιομηχανίας της Περιφερειακής 

Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια 

του στρατηγικού έργου «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω 

συνεργατικών χώρων (hubs) Holistic networking of creative industries via hubs» 

(CREATIVE@HUBs.), του προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY 

PROGRAMME 2014-2020, στα πλαίσια της υπ. αριθμ. 102561/1181/05-05-2020 

υπογεγραμμένη Προγραμματικής Σύμβασης και τις τροποποιήσεις αυτής, ορίζετε 

τελικός επιτυχών ο Τατούλης Τριαντάφυλλος του Ιωάννη. 

 


