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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
για την υλοποίηση του παραδοτέου 6.1.1 του έργου 

CREATIVE@HUBs “Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ 
μέσω συνεργατικών χώρων (hubs) - Holistic networking of 

creative industries via hubs ” 
του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY 2014-2020 
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Νομικό πλαίσιο 

Η διαδικασία θα διεξαχθεί 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 (Α'147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. το ν. 4782/2021 (Α' 36) “Εκσυγχρονισμός- Απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

Δημοσίων Συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας 

και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία” 

4. την ΥΠΑΣΗΔ Αριθμ. 300488/ΥΔ1244 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας 

του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

5. 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 

6. το ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ)–δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

7. το ν. 4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

8. 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”, 

9. την με αρ. 57654(Β’1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

10. το Ν.10 Πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του 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. 

11. την από 20.9.2022 απόφαση με αριθμ. 1208/2022 (Απ. Πρακτικού 39) Οικονομικής επιτροπής 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.     

12. την 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 102561/1181/05-05-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006656384) 

προγραμματικής σύμβασης μέσω της οποίας χρηματοδοτείται το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  για 

την υλοποίηση δράσεων του έργου «CREATIVE@HUBs - “Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω 

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

13. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου CREATIVE@HUBS καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων 

και τον αναλυτικό προϋπολογισμό τους καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, 

14. το υπ. αριθ. Νο19/Θ1-14.9.2022 πρακτικό Δ.Ε. του επιμελητηρίου Αιτ/νιας για την έγκρισης της 2ης 

τροποποίησης της υπ’ αριθμόν 102561/1181/05-05-2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV006656384) προγραμματικής 

σύμβασης μέσω της οποίας χρηματοδοτείται το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  για την υλοποίηση 

δράσεων του έργου «CREATIVE@HUBs - “Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών 

χώρων (hubs) - Holistic networking of creative industries via hubs "», 
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15. την υπ. Αριθ. ΑΔΑ: ΨΒΟ1469ΗΕΖ-ΖΔΤ απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας με αριθμ. Πρωτ. 150-06.03.2023. 

16. τον Κ.Α.Ε. 9919ιο6 του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. 

 

Αντικείμενο Σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του παραδοτέου 6.1.1 “Noise Event” 

του έργου CREATIVE@HUBs - “Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs) - 

Holistic networking of creative industries via hubs " του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY 2014-2020 

με κωδικό έργου MIS 5041432 

Οι Προδιαγραφές των ζητούμενων Υπηρεσιών περιγράφονται στο Παράρτημα Α. Επισημαίνεται ότι η 

κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 

31/08/2023, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που παραταθούν οι σχετικές δράσεις του έργου ή σε 

περίπτωση σχετικής υπόδειξης της Τεχνικής Γραμματείας / Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, χωρίς 

όμως τροποποίηση του οικονομικού σκέλους της. 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται, βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και 

Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV), στους ακόλουθους κωδικούς CPV: 

• 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 

• 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

Εκτιμώμενη αξία 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00€), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρή αξία 10.080,65€ και Φ.Π.Α 24% 2.419,35€). 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μέσω της προγραμματικής σύμβασης από την οποία 

χρηματοδοτείται το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για την υλοποίηση δράσεων του έργου 

«CREATIVE@HUBs - “Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs) - Holistic 

networking of creative industries via hubs "» με κ.ε. MIS 5041432 

Κριτήρια Ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν (2) δύο ή περισσότερες επικρατέστερες προσφορές, με την ίδια ακριβώς 

έκπτωση, αυτές θεωρούνται ισότιμες και η Αναθέτουσα Αρχή θα επιλέξει τον Ανάδοχο με κλήρωση των 

οικονομικών φορέων που τις υπέβαλαν. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας και παρουσία 

των εν λόγω οικονομικών φορέων. 
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Τα αποτελέσματα της ανωτέρω αξιολόγησης επικυρώνονται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα: 

α) Να ανακαλέσει την Πρόσκληση και να ακυρώσει το αποτέλεσμά της. 

β) Να ακυρώσει εν μέρει και να επαναλάβει τη διαδικασία ή να αναμορφώσει το αποτέλεσμά της, αν 

διαπιστωθεί ότι έγιναν σφάλματα και παραλείψεις που επηρεάζουν το αποτέλεσμα. 

Δε λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλλουν 

προσφορά.  

Με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

Διάρκεια σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31/08/2023, με δυνατότητα 

παράτασης σε περίπτωση που παραταθούν οι σχετικές δράσεις του έργου ή σε περίπτωση σχετικής υπόδειξης 

της Τεχνικής Γραμματείας / Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, χωρίς όμως τροποποίηση του 

οικονομικού σκέλους της. 

Δημοσιεύσεις 
H Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ (www.promitheus.gov.gr ) και 

θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. (http:// www. epimetol.gr ). 

Δικαίωμα Συμμετοχής-Λόγοι αποκλεισμού 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων ή/και παροχή υπηρεσιών 

(άρθρο 2 ν. 4412/2016). 

(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων (άρθρο 19 ν. 

4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον. 

(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών. 

http://www.e-a.gr/
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Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα 

είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό 

(γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις των άρθρων 

73 και 74 του Ν. 4412/2016. 

Τρόπος υποβολής των προσφορών 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην 

Υπηρεσία μας (Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης, Αγρίνιο 30131), Τρίτος όροφος 

(Γραμματεία-Πρωτόκολλο) σε σφραγισμένο φάκελο, εντός πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης 

της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς, ως χρόνος υποβολής λογίζεται η ώρα κατάθεσης 

του Φακέλου Προσφοράς από την ταχυδρομική υπηρεσία στο Πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας. 

Καταληκτική Ημερομηνία Παραλαβής  Προσφορών: 14-03-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. 

Ο φάκελος υποβολής προσφοράς θα περιλαμβάνει: 

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που θα περιλαμβάνουν: :  

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο/τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, στην οποία θα αναγράφεται ότι: 

• Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

•  Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών και θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού (αρ. πρωτ. πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, 

αναθέτουσα αρχή, τίτλος διαγωνισμού, κλπ). 

• Εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα, αυτός οφείλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της 

Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση 

εργασιών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. 
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2) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα (κωδικοποιημένο 

καταστατικό της εταιρείας, πρόσφατο γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί 

ισχύουσας εκπροσώπησης). 

3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου. Για τις ΑΕ η υποχρέωση αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ., για τις ΕΠΕ, τις προσωπικές εταιρίες (ΟΕ και ΕΕ) και 

τις ΙΚΕ η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές. 

4) Φορολογική ενημερότητα σε Ισχύ 

5) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 

6) Συνοπτικό προφίλ του προσφέροντα  

7) Δικ/κα απόδειξης απαιτούμενης τεχνικής και επαγγ. ικανότητας / εμπειρίας: 

i. Κατάλογος έργων για την τεκμηρίωση της απαιτούμενης εμπειρίας, συνοδευόμενος από 

Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης / Πρακτικά παραλαβής αυτών. 

ii. Βιογραφικά Σημειώματα μελών Ομάδος Έργου, όπου θα αποτυπώνονται σαφώς τα 

απαιτούμενα προσόντα/ εμπειρία, και θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωσή τους, περί 

ακρίβειας των όσων αναγράφονται σε αυτά. 

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα Β της παρούσας πρόσκλησης. Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, επί ποινή 

αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό. 

Ισχύς των προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής. 

Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές Προσφορές 
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

Συμπλήρωση– Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας 

τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους 

οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 

ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 

αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης 

των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
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Παραλαβή – Τόπος και χρόνος παράδοσης 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος της σύμβασης, σε 

συνεννόηση με την Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων του έργου, ο οποίος και θα συντάξει σχετική βεβαίωση 

αναφορικά με την προσήκουσα και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εν λόγω υπηρεσιών. 

Το Επιμελητήριο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από κάθε αιτία, κατά την 

εν λόγω παροχή υπηρεσιών. 

Κρατήσεις-Πληρωμή 
Η πληρωμή του ανάδοχου θα πραγματοποιηθεί με χρηματικό ένταλμα σε τραπεζικό λογαριασμό του, το οποίο 

θα εκδοθεί στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών αφαιρούμενων των νόμιμων κρατήσεων, μετά 

από βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων του έργου ότι η εν λόγω παροχή υπηρεσιών έγινε 

εμπροθέσμως, προσηκόντως και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης. 

Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα στοιχεία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (ΑΦΜ: 090202430, ΔΟΥ: 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ). 

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται έπειτα από συνεννόηση με τον αντίστοιχο διαχειριστή του έργου. 

Γενικά η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.4412/2016. 

Τον Ανάδοχο βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ότι πέραν του ως άνω 

αναφερομένου ποσού, καμία άλλη πρόσθετη αποζημίωση αμοιβή, τίμημα ή αντάλλαγμα για οποιοδήποτε 

λόγο ή αιτία, δεν οφείλεται στον Ανάδοχο, του ως άνω ποσού καλύπτοντος κατά ρητή δήλωση και 

συνομολόγηση του, πλήρως την αμοιβή του για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με το 

σχετικό συμφωνητικό. Για την είσπραξη της αμοιβής του, ο Ανάδοχος θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τη 

νομοθεσία στοιχεία και θα επιβαρύνεται με τις αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώσεις. Δυνατότητα 

αναθεώρησης ή αναπροσαρμογής των τιμών, που θα συμφωνηθούν με τη σχετική σύμβαση αποκλείεται για 

οποιονδήποτε λόγο. 

Λοιποί Όροι 
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των 

στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ. 

Το Επιμελητήριο δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, 

να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή 

αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 
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Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το 

διαγωνιζόμενο όλων των όρων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς 

και των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). 

Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του αναδόχου. Το Επιμελητήριο 

απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από κάθε αιτία, κατά την εν λόγω παροχή 

υπηρεσιών. Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών ασφαλίζεται με φροντίδα και δαπάνες του ανάδοχου, μέχρι της 

οριστικής ολοκλήρωσής της. 

Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο ή τροποποίηση των όρων της σύμβασης μπορεί 

να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης, οιουδήποτε δικαιώματος ή 

υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των 

συμβαλλόμενων. 

Σε περίπτωση που η εκτέλεση της εν λόγω παροχής υπηρεσιών που έχει ανατεθεί στον ανάδοχο καθίσταται 

αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα σε καμία αμοιβή. 

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας από τη 

σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στο Αγρίνιο αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα 

δικάζουν αμετάκλητα. 

Πληροφορίες 
Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Γιώργος Αγγέλης, τηλ. 2641074521, gagelis@pimetol.gr  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

 

Παναγιώτης Τσιχριτζής  

  

mailto:gagelis@pimetol.gr
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Παράρτημα Α – Περιγραφή έργου – Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας συμμετέχει μέσω Προγραμματικής Σύμβασης ως φορέας υλοποίησης στο 

έργο «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)/ Holistic networking of 

creative industries via hubs» και ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBs» του προγράμματος Interreg Greece - Italy 

2014-2020, το οποίο εγκρίθηκε στη 1η πρόσκληση του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 

για τα Στρατηγικά Έργα, υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 1 . 

Βάσει Προγραμματικής Σύμβασης, οι φορείς που υλοποιούν μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το έργο 

είναι: 

• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

• Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (Ι.Τ.Υ.Ε.-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) 

• Επιμελητήριο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

• Επιμελητήριο Π.Ε. Αχαΐας 

• Επιμελητήριο Π.Ε. Ηλείας 

• Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειου Πανεπιστημίου  

Στόχος του έργου είναι να συγκροτηθεί ένα περιφερειακό δίκτυο επιχειρήσεων της Πολιτιστικής και 

Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω της διάθεσης του σε σχετικές 

επιχειρήσεις, για τη διεξαγωγή εκπαιδεύσεων, σεμιναρίων, ενεργειών δικτύωσης, διοργάνωση εκδηλώσεων 

σε τοπικό, περιφερειακό , εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Μέσω του έργου Creative@Hubs, πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα μέσω ομάδων εστίασης (focus groups) 

και συνεντεύξεων, από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο, στην Περιφερειακή 

Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας όπου διαπιστώθηκε ότι αν και οι δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες (CCI) 

μπορούν να λειτουργήσουν ως αναπτυξιακά εργαλεία στην τοπική οικονομία, εντούτοις έχουν επηρεαστεί σε 

μεγάλο βαθμό από την έλλειψη σημαντικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών των CCI (περιλαμβάνονται η 

δημιουργικότητα, η στρατηγική, η καινοτομία και ο σχεδιασμός, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, το όραμα, η 

διαπραγματευτική ικανότητα και η διαχείριση κρίσεων, η ταχεία ψηφιοποίηση του κλάδου, με την εμφάνιση 

και χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς και νέων μορφών καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης) αλλά και 

από την οικονομική κρίση και την πανδημία COVID-19 που έχει συρρικνώσει την επαγγελματική δραστηριότητα 

στον συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ζητείται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα προς το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για την υλοποίηση του παραδοτέου D. 6.1.1  που αφορά 

στην Διοργάνωση Εκδήλωσης στο Εξωτερικό προωθώντας την Δημιουργική Βιομηχανία της Δυτικής Ελλάδας 

μέσω συναντήσεων B2B των ΜΜΕ με τρίτους, στα πλαίσια του έργου CREATIVE@HUBS του Προγράμματος 
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Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020, με στόχο την διαμόρφωση κατάλληλων συνθήκων συνεργασιών 

& συνεργιών για την ανάπτυξη του κλάδου και της Περιφερειακής Οικονομίας. 

Η δράση εξωστρέφειας θα αφορά διαφορετικούς κλάδους δραστηριοτήτων πολιτιστικής βιομηχανίας 

καλύπτοντας τις θεματικές περιοχές που έχουν οριστεί από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεχεία 

και της ενέργειας καταγραφής αναγκών (Focus Groups) που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου από το 

Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο (για το Παραδοτέο  D.3.1.2-Analysis of the focus 

groups in Pyrgos, Mesolonghi, Agrinio and Patras.  

Οι βασικές θεματικές περιοχές είναι : 

• Πολιτιστική βιομηχανία & Πολιτιστικός Τουρισμός. 

• Πολιτιστική βιομηχανία & Αγροδιατροφικο προϊόν. 

• Πολιτιστική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο. 

• Πολιτιστική βιομηχανία και Φωτογραφία. 

• Πολιτιστική βιομηχανία και Θέατρο/Σινεμά/Μουσική/folklore (μουσικά όργανα και παραδοσιακές 

φορεσιές) κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχος, οφείλει να υλοποιήσει μια Διεθνή εκδήλωση και μια συνάντηση B2B, σύμφωνα και τον 

στρατηγικό σχεδιασμό, τις κατευθύνσεις, τον προγραμματισμό, και με συγκεκριμένη στόχευση, όπως αυτή έχει 

οριστεί, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο  Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Business Development Manager ), τον 

υπεύθυνο δικτύωσης (Network Manager), τον υπεύθυνο έργου και την ομάδα έργου του φορέα.  Οι δυο 

εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό τη πρόκληση «θορύβου» για τη προβολή της Πολιτιστικής και Δημιουργικής 

Βιομηχανίας της Δυτικής Ελλάδας. Η εκδήλωση θα προωθήσει συναντήσεις Β2Β με τη συμμετοχή επιχειρήσεων 

αλλά και άλλων φορέων από τον τομέα αυτό.  

Οι εκδηλώσεις προτίθεται να οργανωθούν ως πλευρικές εκδηλώσεις “side events” του International Economic 

Fair Mostar 2023. To International Economic Fair Mostar θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 2 με 6 

Μάϊου 2023 στο Μόσταρ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές στην προκείμενη έκθεση 

αναμένεται να συμμετέχει μεγάλος αριθμός εκθετών και θα πραγματοποιηθούν πολλά επιχειρηματικά φόρα 

και Β2Β συναντήσεις, όπου οι επιχειρηματίες που θα λάβουν μέρος θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσα από τις συναντήσεις αυτές αλλά και από τις εκδηλώσεις που θα 

μπορέσουν να παρακολουθήσουν.  

Στο πλαίσιο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να υποστηρίξει την Αναθέτουσα 

Αρχή ως προς τα ακόλουθα: 

- Για τον σχεδιασμό, την οργάνωσή και την υλοποίηση του ταξιδιού της αντιπροσωπείας του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας (έως 8 άτομα) στο Μοσταρ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Η 

αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει εκπροσώπους της αναθέτουσας αρχής καθώς και τοπικών 
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επιχειρήσεων. Κατευθυντήριες οδηγίες θα δίνονται από τον υπεύθυνο δικτύωσης (Network Manager) 

και τον υπεύθυνο έργου. 

- Για την εξασφάλιση της διαμονής ( 4 διανυκτερεύσεις έως 8 ατόμα) ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

προκύψουν στο Μοσταρ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Κατευθυντήριες οδηγίες θα δίνονται από τον 

υπεύθυνο δικτύωσης (Network Manager) και τον υπεύθυνο έργου. 

- Την εξασφάλιση της μετακίνησης της επιχειρηματικής αντιπροσωπείας του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας (έως 8 άτομα) στο Μοσταρ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Το μέσο με το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί η μετακίνηση θα αποφασιστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Κατευθυντήριες οδηγίες θα δίνονται από τον υπεύθυνο δικτύωσης (Network Manager) και τον 

υπεύθυνο έργου. 

- Στην επικοινωνία και την συνεργασία με το HUB ή τα HUBS και λοιπούς φορείς στην περιοχή 

υλοποίησης της δράσης στο Μοσταρ της Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατευθυντήριες οδηγίες θα δίνονται από 

τον υπεύθυνο δικτύωσης (Network Manager) και τον υπεύθυνο έργου. 

- Να εξασφαλίσει την αίθουσα υλοποίησης της δράσης στο Μοσταρ της Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η αίθουσα 

θα πρέπει να βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων που θα πραγματοποιηθεί το International Economic 

Fair Mostar. Κατευθυντήριες οδηγίες θα δίνονται από τον υπεύθυνο δικτύωσης (Network Manager) 

και τον υπεύθυνο έργου. 

- Να σχεδιάσει, οργανώσει και υποστηρίξει τη διεθνή εκδήλωση και τις Β2Β συναντήσεις με τη παροχή 

του απαραίτητου προσωπικού καθώς και υλικοτεχνικού εξοπλισμού.  Θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να 

παρέχει προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη, ένα laptop και έναν projector για την 

πραγματοποίηση των απαραίτητων παρουσιάσεων στο πλαίσιο των δυο εκδηλώσεων. Επίσης, να 

μεριμνήσει η αίθουσα να διαθέτει μικροφωνική εγκατάσταση καθώς και να κλιματίζεται.  

Κατευθυντήριες οδηγίες θα δίνονται από τον υπεύθυνο δικτύωσης (Network Manager) και τον 

υπεύθυνο έργου. 

- Να σχεδιάσει και να εκτυπώσει δυο (2) BANNERS,  τα οποία θα διαθέτουν μηχανισμό και τσάντα 

αποθήκευσης / μεταφοράς, με ελάχιστες προδιαγραφές: διαστάσεις 2,00μ. x 0,80μ και τετραχρωμία. 

Τα εν λόγω BANNERS θα χρησιμοποιηθούν στην εκδήλωσή. 

- Να εξασφαλίσει την φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων καθώς και για τη λήψη βίντεο που θα 

αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό α) για την διοργάνωση της ημερίδας και β) για την πραγματοποίηση 

των Β2Β συναντήσεων.  

- Να δημιουργήσει το κατάλληλο ενημερωτικό υλικό (π.χ. δελτία τύπου, άρθρα κ.τ.λ.) για την υλοποίηση 

προωθητικών ενέργειων σε Social media και σε τηλεοπτικούς Περιφερειακούς σταθμούς.  

- Να σχεδιάσει την πρόσκληση, το πρόγραμμα και τη Λίστα Συμμετεχόντων, κ.λ.π  για τις δυο 

εκδηλώσεις. Κατευθυντήριες οδηγίες θα δίνονται από τον υπεύθυνο δικτύωσης (Network Manager) 

και τον υπεύθυνο έργου.  

Παραδοτέο Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει εντός δέκα (10) ημερών από την πραγματοποίηση της διεθνούς εκδήλωσης και της Β2Β 

συνάντησης να προσκομίσει προς την αναθέτουσας αρχή μια απολογιστική έκθεση συνοδευόμενη απ’ όλο το 

υποστηρικτικό υλικό.   
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπό ανάθεσης σύμβασης: 

Αριθμός και τίτλος 
παραδοτέου  

Περιγραφή Εργασίας  Προϋπολογισμός (€) 
μη συμπ. ΦΠΑ 24% 

Προϋπολογισμός (€) 
συμπ. ΦΠΑ 24% 

D 6.1.1 The expert will 
organise 1 event abroad 
(may be Brussels) 
estimated cost 12500 
euro. The event will 
make "noise" in these 
areas promoting the 
Creative Industry of 
Western Greece and will 
promote B2B meetings 
of the SMEs with third 
parties. 

Διοργάνωση μιας διεθνούς 
εκδήλωσης με σκοπό τη 
πρόκληση «θορύβου» για τη 
προβολή της Πολιτιστικής και 
Δημιουργικής Βιομηχανίας 
της Δυτικής Ελλάδας. Η 
εκδήλωση θα προωθήσει 
συναντήσεις Β2Β με τη 
συμμετοχή επιχειρήσεων 
αλλά και άλλων φορέων από 
τον τομέα αυτό.   

10.080,65€ 12.500,00€ 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας  για το έτος 2023 και τελικώς 

τον προϋπολογισμό του έργου CREATIVE@HUBS και συγκεκριμένα το: 

− Πακέτο Εργασίας 6, Παραδοτέο 6.1.1 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Οι δράσεις του παραδοτέου 6.1.1 δύναται να υλοποιηθούν χρονικά ξεκινώντας μια εβδομάδα μετά την 

υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και στο χρονικό διάστημα έως την χρονολογία λήξης της σύμβασης 

ήτοι 31/08/2023. 

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του έργου και, συνεπώς, 

προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά, πέραν των ανωτέρω, δεν απορρίπτονται, αλλά 

συνεκτιμώνται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα πλαίσια του ανώτατου προϋπολογισμού του έργου. 

Με την παράδοση του συνόλου του ανωτέρω έργου κάθε δικαίωμα χρήσης και περαιτέρω εκμετάλλευσης του 

έργου, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού, μεταβιβάζεται 

αυτοδικαίως στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του, να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα 

Αρχή, να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες, υποδείξεις και παρατηρήσεις της, για 

την άρτια υλοποίηση του έργου. 

Διάρκεια εκτέλεσης του έργου: Η χρονική διάρκεια των υπηρεσιών αυτών ορίζεται από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης με τον Ανάδοχο και έως τις 31/08/2023 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που 

παραταθούν οι σχετικές δράσεις του έργου ή σε περίπτωση σχετικής υπόδειξης της Τεχνικής Γραμματείας / 

Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, χωρίς όμως τροποποίηση του οικονομικού σκέλους της. 
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις: 

1. Τεκμηριωμένη εμπειρία στα κάτωθι:  

a. Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων και την επιτυχή 

ολοκλήρωση τουλάχιστον δυο (2) έργων, ένα (1) εκ των οποίων σχετικό με την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας στον τομέα της δημιουργικής και πολιτιστικής βιομηχανίας, κατά τη διάρκεια 

της τελευταίας τριετίας (2020, 2021, 2022) 

b. Εμπειρία στην διοργάνωση μιας εκδήλωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης τουλάχιστον ενός (1) 

ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου κατά την τελευταία τριετία (2020, 2021, 2022). 

Για την απόδειξη των ανωτέρω, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους Πίνακα Έργων 

Τεκμηρίωσης της εμπειρίας τους  (κυριότερων συμβάσεων/ έργων που τρέχουν ή έχουν εκτελέσει) κατά την 

τελευταία τριετία (2020, 2021, 2022) με αναφορά στην αναθέτουσα αρχή, το αντικείμενο, τον προϋπολογισμό, 

την ημερομηνία έναρξης και λήξης του έργου, και την κατηγορία έργων (a-b) στην οποία εντάσσεται, 

συνοδευόμενο από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρακτικά παραλαβής ή εκθέσεις ολοκλήρωσης ή συμβάσεις 

ανάθεσης ή χρηματοδότησης (σε περίπτωση Δημόσιων Φορέων). Σε περίπτωση συμβάσεων με ιδιωτικές 

επιχειρήσεις προσκομίζονται συμβάσεις, τιμολόγια και επιστολές καλής εκτέλεσης.  Σε περίπτωση που 

προσκομιστούν ιδιωτικά έγγραφα (π.χ. τιμολόγια, πρωτόκολλα συνεργασίας κ.ά.) προσκομίζεται υπεύθυνη 

δήλωση του οικονομικού φορέα για την ακρίβεια των εγγράφων. 

 

2. Να διαθέτουν ομάδα έργου ικανή να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του έργου. Συγκεκριμένα 

η Ομάδα έργου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον  να περιλαμβάνει: 

• Έναν υπεύθυνο έργου οικονομικής κατεύθυνσης με επιθυμητό διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα 

και εμπειρία πάνω από επτά (07) έτη στη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων 

και να έχει συμμετάσχει ως υπεύθυνος έργου στην υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) 

συγχρηματοδοτούμενου έργου στον τομέα της Δημιουργικής και Πολιτιστικής βιομηχανίας και Άριστη 

γνώση Αγγλικών. 

• Έναν υπεύθυνο επικοινωνίας, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εμπειρία πάνω από πέντε (5) στη 

διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και Άριστη γνώση 

αγγλικών  

• Τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος, με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην 

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και να έχει συμμετάσχει ως μέλος ομάδας έργου στην 

υλοποίηση τουλάχιστον ενός (1) συγχρηματοδοτούμενου έργο στον τομέα της Δημιουργικής και 

Πολιτιστικής βιομηχανίας και Άριστη γνώση αγγλικών.  

 

3.  Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο). 
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Παράρτημα Β – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα υπογράψει και θα 

σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: 

Ημερομηνία:  
Επωνυμία:  
Ιδιότητα:  
Διεύθυνση:  
Τηλ.: 
Email: 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 53 & ΣΜΥΡΝΗΣ 
Τ.Κ. 30131 
ΑΓΡΙΝΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Που αφορά το έργο: «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του παραδοτέου 6.1.1 του έργου 

CREATIVE@HUBs - “Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs) - Holistic 

networking of creative industries via hubs " του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY 2014-2020», 

σύμφωνα με τη αριθ. 1-07/03/2023 Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. 

Σύμφωνα με την παραπάνω Ανακοίνωση, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω 

οικονομικούς όρους. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ * 
Προϋπολογισμός 

συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 

Προσφορά 
συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 

D 6.1.1 The expert will organise 1 event abroad (may be 
Brussels) estimated cost 12500 euro. The event will 
make "noise" in these areas promoting the Creative 
Industry of Western Greece and will promote B2B 
meetings of the SMEs with third parties. 

12.500,00 €   

 

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ...................................................... 

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ........................................................... 

 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής. 

 

Ο προσφέρων 

(Υπογραφή, Σφραγίδα) 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία) 
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