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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 

για δράσεις δικτύωσης και προβολής αποτελεσµάτων για τις ανάγκες 

υλοποίησης της πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες 

οµάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» από το ∆ικαιούχο/Α.Σ 

«ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ»   

 

Το έργο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Τοµεακού Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού " για τη προγραµµατική περίοδο 

2007-2013 και αφορά τη δράση 3 "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες 

οµάδες" 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20-11-2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20-11-2013 

ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη     ΩΡΑ: 10.00 π.µ. 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

Πλ. Εθνικής Αντίστασης (2ος όροφος) – ΤΚ 47100, Άρτα 

 

Προϋπολογισµός: 11.246,88 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

∆ιάρκεια έργου: από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι τη λήξη του έργου 

ήτοι Ιούνιος 2014, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των δράσεων του προγράµµατος 

 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο)  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση :  Πλ. Εθνικής Αντίστασης 
Τ.Κ : 47100, Άρτα 
Πληροφορίες : Β. Ζήση 
Τηλέφωνα  : 26813-61017 
Fax  : 26810-75855 
E-mail  : v.zisi@php.gov.gr 

                 Άρτα     06/ 11 / 2013 
                 Αριθ. Πρωτ:  οικ. 4606 
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Έχοντας υπ' όψη:  
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης”. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας 

µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις”.  

3. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 266150/10‐07‐2007 «Κανονισµός 

Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», όπως εν προκειµένω δύναται να ισχύουν 

αναλογικά ή συµπληρωµατικά, και κατά µέρος που δεν αντίκειται στις 

διατάξεις του Π.∆. 60/2007.  

4. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010 για την αναπροσαρµογή των 

χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α') για 

την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων (εκτέλεσης έργων, προµηθειών, παροχής 

υπηρεσιών)  µε απευθείας ανάθεση και µε συνοπτική διαδικασία πρόχειρο 

διαγωνισµό που ισχύουν για το ∆ηµόσιο. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή των 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», 

όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α’ 53) 

«Αποκέντρωση, απλοποίηση και  ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 

διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 

2007−2013 και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 «περί εφαρµογής του ΦΠΑ».  

7. Τον Κανονισµό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, 

περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την 

κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999. 

8. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (Επίσηµη 

Εφηµερίδα L 134 της 30.04.2004).  
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9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 

την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1784/1999. 

10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 

σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 

Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο 

Συνοχής. 

11. Την Ερµηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής 2006/C 179/02 σχετικά µε το 

κοινοτικό δίκαιο που εφαρµόζεται στην ανάθεση συµβάσεων οι οποίες δεν 

καλύπτονται ή  καλύπτονται εν µέρει από τις οδηγίες για τις «δηµόσιες 

συµβάσεις». 

12. Τις διατάξεις της αριθµ.2.745/οικ.3.33/11-01-2012 (ΦΕΚ 16/τ.Β) Σύστηµα 

∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και ∆ιαδικασία 

Εφαρµογής: της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, 

προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της 

Κατηγορίας Παρέµβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θε-

µατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην 

Απασχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για 

ευάλωτες οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και 

αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του 

πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση 

του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» 

στο πλαίσιο του Τοµεακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη του 

Ανθρώπινου ∆υναµικού» για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013». 

13. Την  αριθµ. 7/34/30-05-2013 απόφαση του Π.Σ. Περιφέρειας Ηπείρου, περί  

έγκρισης αποδοχής ένταξης της πράξης µε τίτλο «Αναπτυξιακή Σύµπραξη 

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΕΡΓΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ» στο Ε.Π 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013», αποδοχής της σχετικής 

πίστωσης που αναλογεί στην Π.Ε. Άρτας για ενέργειες δικτύωσης και 

προβολής αποτελεσµάτων και καθορισµός τρόπου υλοποίησης αυτής.  

14. Την  υπ’ αριθµ. 27/1149/23-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Ηπείρου για τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου στα πλαίσια του Έργου δράσεις 

δικτύωσης και προβολής αποτελεσµάτων για τις ανάγκες υλοποίησης της 
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πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στην 

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 

τιµή.  

15. Την µε αριθµ. πρωτ. 2.14046/οικ.4.2024/08-06-2012 Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης έργου «Τοπικές ∆ράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Οµάδες 

στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού» 

16. Το Σύµφωνο αποδοχής όρων της προαναφερόµενης απόφασης ένταξης. 

17. Το Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης. 

18. Την µε αριθµ. πρωτ. 2.14854/4.2166 – 14/06/2012 απόφαση προέγκρισης 

της ΕΥΚΕΚΟ. 

19. Την µε αρ. πρωτ. Οικ 407/38/7‐1‐2011 και την µε αρ. πρωτ. 

6061/205/8‐2‐2011 (ΦΕΚ374Β’ 9‐3‐2011) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου για την µεταβίβαση Αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.  
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 

τιµή, για την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και προβολής των αποτελεσµάτων της 

δράσης 3 "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες" 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού 

2007-2013 "  

 

 

1. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των 

έντεκα χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών 

(11.246,88 €) µε ΦΠΑ, ήτοι 700,00 € για το πίνακα Α, 4.546,88 € για το πίνακα Β 

και 6.000,00 € για το πίνακα Γ, όπως αναφέρονται στην ενότητα 2 (Το αντικείµενο 

του έργου του αναδόχου). 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράµµατος και 

συγκεκριµένα από τον φορέα 071 ΚΑΕ 9479. 

Στο παραπάνω ποσό γίνονται όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από τις 

κείµενες διατάξεις. Η παραπάνω συνολική αµοιβή του Αναδόχου αποτελεί την 

αποζηµίωση για όλες τις παρεχόµενες από την οµάδα έργου του Αναδόχου 

υπηρεσίες και για κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του Αναδόχου άµεσα ή έµµεσα 

συνδεόµενη µε το έργο του. 

 

2.  ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ηµερίδες 2 700,00 € 

 

Αφορά δύο ηµερίδες, η διοργάνωση των οποίων θα γίνει σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των δράσεων της Πράξης, όπως αυτό έχει εγκριθεί 

από την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή (ή όπως θα ισχύει έπειτα από τυχόν 

τροποποιήσεις). 

Περιλαµβάνονται αµοιβές εταιρειών σχετικές µε το αντικείµενο, που θα 

αναλάβουν α) την εστίαση (καφές, αρτοποιήµατα ή ελαφρύ γεύµα) των 
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συµµετεχόντων (κέτερινγκ) για αριθµό τουλάχιστον εκατό (100) ατόµων. β) την 

δηµιουργία, εκτύπωση και διανοµή προσκλήσεων (100 flyers). 

Τεχνικές προδιαγραφές flyers: 

∆ιαστάσεις : 10Χ14 

Χαρτί : Illustration 150 gr. 

Όψεις : 1(µία) 

Τα τελικά προϊόντα θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του κώδικα τροφίµων και ποτών, καθώς επίσης και µε τις ισχύουσες 

υγειονοµικές διατάξεις. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προµηθεύει τα 

προαναφερόµενα είδη µε την επιβεβληµένη επιµέλεια και µε τις δικές του δαπάνες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

∆ηµοσιεύσεις 4 

Άρθρο 1 

∆ελτία τύπου 3 

 Ένθετο έντυπο 1.000 τιράζ 

4.546,88 € 

 

Οι δηµοσιεύσεις, αφορούν καταχώρηση σε έντυπα ΜΜΕ και συγκεκριµένα σε 

τέσσερις (4) τοπικές εφηµερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Η καταχώρηση 

θα είναι δεξιά ολοσέλιδη και ασπρόµαυρη. 

Το άρθρο και τα δελτία τύπου θα καταχωρηθούν σε έντυπα ΜΜΕ. 

Συγκεκριµένα το άρθρο σε µία (1) τοπική εφηµερίδα και θα είναι µισή σελίδα, 

ασπρόµαυρη, δεξιά καταχώρηση. 

Το ένθετο έντυπο περιλαµβάνει την εκτύπωση χιλίων (1000) αντιτύπων και 

την ένθεση τους σε έντυπα ΜΜΕ [δύο (2) τοπικές εφηµερίδες]. 

Τεχνικές Προδιαγραφές ένθετου εντύπου: 

∆ιαστάσεις : µισό A4 

Χαρτί : VELVET 135 gr. 

Όψεις : 2(δύο) 

Εκτύπωση : τετράχρωµη 

Το περιεχόµενα των ανωτέρω (δηµοσιεύσεων, άρθρο, δελτία τύπου & 

έντυπο) θα καθοριστεί σε συνεργασία µε το Συντονιστή της Αναπτυξιακής 

σύµπραξης (Α.Σ.) και την Αναθέτουσα Αρχή και θα αφορούν ενηµέρωση σχετικά µε 

το έργο, ηµεροµηνίες υποβολής αιτήσεων και ηµερίδων κτλ. 
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 Τα έντυπα θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 

4167/21.02.2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 412/Β΄/22.02.2012 «Καθορισµός 

ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη 

δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου όπως αυτή 

τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. 6698 /19.3.2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 

808/Β/2012). 

Ο χρόνος παράδοσης των ανωτέρω θα καθοριστεί από τη ροή και τις 

απαιτήσεις του έργου. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Φυλλάδια 6.000 

Αφίσες 600 
6.000,00 € 

 
Τεχνικές Προδιαγραφές φυλλαδίων: 

∆ιαστάσεις : A4 (21 x 29,7 cm) - (∆ίπτυχο) 

Χαρτί : VELVET 135 gr. 

Όψεις : 2 (δύο) 

Εκτύπωση : τετράχρωµη 

Τεχνικές Προδιαγραφές αφισών: 

∆ιαστάσεις : (50 x 70 cm)  

Χαρτί : VELVET 135 gr. 

Εκτύπωση : τετράχρωµη 

Το περιεχόµενο των ανωτέρω (φυλλάδια, αφίσες) θα καθοριστεί σε 

συνεργασία µε το Συντονιστή της Α.Σ. και την Αναθέτουσα Αρχή και θα αφορούν 

ενηµέρωση σχετικά µε το έργο. 
 

3. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής 

σύµβασης ανάθεσης µέχρι και τη λήξη του έργου  (30 Ιουνίου 2014) µαζί µε 

ενδεχόµενη παράταση και θα εξαρτηθεί από το χρονοδιάγραµµα του έργου και τις 

απαιτήσεις του προγράµµατος.  

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται προς τον ανάδοχο επί πιστώσει και 

τµηµατικά µετά την προσκόµιση τιµολογίων παροχής υπηρεσιών καθώς και κάθε 
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δικαιολογητικού που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, που θα ζητηθούν από 

το όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την 

πληρωµή και όταν ο ∆ιαχειριστής της Α.Σ. µεταβιβάσει την αντίστοιχη επιχορήγηση 

στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Η πληρωµή του συµβατικού τµήµατος θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

αριθµ.2.745/οικ.3.33/11-01-2012 (ΦΕΚ 16/τ.Β) Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, 

Παρακολούθησης Ελέγχου και ∆ιαδικασία Εφαρµογής: της δράσης 7: «Τοπικά 

σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών 

εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του 

Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην 

Απασχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες 

οµάδες» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισµού ευπαθών οµάδων του πληθυσµού» του Θεµατικού Άξονα 

Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωµάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού 

σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τοµεακού Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου ∆υναµικού» για την προγραµµατική 

περίοδο 2007-2013». 

Για την πληρωµή από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον ανάδοχο απαιτούνται 

σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών από 

την αρµόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής β) υποβολή τιµολογίου και λοιπών 

απαιτούµενων δικαιολογητικών.  

Τα δικαιολογητικά πληρωµής είναι τα αναφερόµενα στο άρθρο 35 του 

Κανονισµού Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007). 

 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς περιλαµβάνει δύο σφραγισµένους 

υποφακέλους έναν για τα δικαιολογητικά συµµετοχής εις διπλούν (πρωτότυπο και 

αντίγραφο)  και έναν για την οικονοµική προσφορά (πρωτότυπο) σε έντυπη και 

πλήρως επεξεργασµένη ηλεκτρονική µορφή στην Ελληνική γλώσσα και κατατίθενται 

στα γραφεία Π.Ε. Άρτας (Αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος) στη Πλατεία Εθνικής 

Αντίστασης ΤΚ 47100 την 20-11-13 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 µ.µ. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 

(Π.Ε. Άρτας- ∆/νση ∆/κού- Οικ/κού / Τµήµα Προµηθειών) 

3. Ο αριθµός διακήρυξης 

4. Η ηµεροµηνία διενέργεια του διαγωνισµού. 

5. Τα στοιχεία του αποστολέα.   

Οι προσφορές θα αποσφραγίζονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του 

διαγωνισµού, παρουσία αν το επιθυµούν και των ενδιαφεροµένων, αµέσως µετά τη 

λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών. 

∆εκτές γίνονται και προσφορές που υποβάλλονται µέσω ταχυδροµείου, 

υπηρεσίας ταχυµεταφορών, ή που κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από 

εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους µε απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατατεθούν 

στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 

υποβολής τους. Κάθε φάκελος θα συνοδεύεται από διαβιβαστική επιστολή, θα 

πρωτοκολλείται από τη γραµµατεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 

Άρτας και θα παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης. Όταν η 

προσφορά κατατίθεται από αντιπρόσωπο του προσφέροντος, αυτός υποβάλλει µαζί 

και το παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

5.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο  φάκελος ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υποχρεωτικά περιλαµβάνει: 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 

4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε 

θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι: 

α)δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή 

Ν.Π.∆.∆., δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την 

άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, και γενικά η 

επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς 

λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση , τόσο των 

συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν 

γένει προς τον ∆ηµόσιο τοµέα β) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα 

µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση 

και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η προσφορά 

ισχύει για ενενήντα (90) ηµέρες, από την επόµενη της ηµεροµηνίας 

διενέργειας του διαγωνισµού και δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή 

ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται 
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από την υπηρεσία ε)δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 

Π ∆/τος 60/2007(συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, 

απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες), για 

κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης της πλαστογραφία, της 

ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, µε την οποία ο/η υποψήφιος/α 

Ανάδοχο δηλώνει ότι διαθέτει:                                                                                               

α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους 

που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισµού. 

      β) Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

Κατά το στάδιο της πληρωµής ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά. 

 

5.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στον συγκεκριµένο φάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά µε βάσει το 

παρακάτω υπόδειγµα.  Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά 

συνηµµένους  τον ή τους ΠΙΝΑΚΕΣ Α, Β και Γ συµπληρωµένους ευκρινώς. Εάν δεν 

είναι συµπληρωµένες όλες οι  τιµές των προϊόντων του αντίστοιχου ΠΙΝΑΚΑ  

που επισυνάπτεται  στην οικονοµική προσφορά ο ενδιαφερόµενος 

αποκλείεται. 

Η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των ειδών του κάθε πίνακα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ επί ποινή απορρίψεως. 

Οι προµηθευτές µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για έναν ή 

περισσότερους πίνακες  ή και για το σύνολο των πινάκων. 

Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ, περιλαµβάνει τις νόµιµες κρατήσεις 

που βαρύνουν τον προµηθευτή, οι οποίες υπολογίζονται επί της τιµής προσφοράς 

πριν συµπεριληφθεί σ’ αυτή ο Φ.Π.Α.  
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Επισηµαίνεται ότι εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 

προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την σύγκριση των τιµών λαµβάνεται υπόψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς 

ΦΠΑ. 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ Α, Β & Γ 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΡΙΘΜ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ         /201……… 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ………. 
ΕΠΩΝΥΜΟ Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………... 
Ε∆ΡΑ……………………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ……………………………… 
Α.Φ.Μ……………………………………… 

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
47100  ΑΡΤΑ 

 
Για το σύνολο των προϊόντων κατά πίνακα προσφέρουµε συνολική τιµή (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ως κατωτέρω : 
 
α) ΠΙΝΑΚΑΣ Α (Ηµερίδες) Ποσό………………………….( αριθµητικώς) 
    Ποσό………………………………………………………( ολογράφως)    
 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

Ηµερίδες 2   

 
β) ΠΙΝΑΚΑΣ  Β (∆ηµοσιεύσεις, Άρθρα, ∆ελτία τύπου, Ένθετο έντυπο) 
Ποσό………………………….( αριθµητικώς) 
Ποσό………………………………………………………( ολογράφως)    
 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

∆ηµοσιεύσεις 4 

Άρθρο 1 

∆ελτία τύπου 3 

1 Ένθετο έντυπο 1.000 τιράζ 

 

 

 
γ) ΠΙΝΑΚΑΣ  Γ (Φυλλάδια & αφίσες) Ποσό………………………….( αριθµητικώς) 
    Ποσό………………………………………………………( ολογράφως)    
 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Φυλλάδια 6.000   
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Αφίσες 600 

                                                                     ΑΡΤΑ ……/……./……. 
 
                                                                         Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι ασχολούµενοι µε υπηρεσίες 

κέτερινγκ, εκδοτικοί οίκοι, ΜΜΕ, τυπογραφεία & εταιρίες εκτυπώσεων, εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών. 

Η συµµετοχή στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται µε ευθύνη 

του προσφέροντα. Η συµµετοχή του στη διαδικασία συνεπάγεται εκ µέρους του 

πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και 

διατηρεί το δικαίωµα να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να 

επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή 

αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. 

 Οι προσφέροντες δε δικαιούνται αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη 

συµµετοχή τους. 

 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Ο προϋπολογισµός της Πρόσκλησης είναι διαµορφωµένος ώστε να καλύπτει 

ακριβώς τις απαιτήσεις του έργου και υπερβολικά χαµηλές προσφορές κρίνονται ως 

απαράδεκτες. Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό 

κόστος είναι µικρότερο του 85% της διαµέσου (median)  του συγκριτικού κόστους 

των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην 

περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της 

ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου 

παροχής υπηρεσίας/ την πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης κτλ). Εάν και µετά 

την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως 

υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται (άρθρο 55 της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ (L 134 της 30.04.2004). 
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8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει στον προµηθευτή που θα δώσει την 

χαµηλότερη τιµή συνολικά ανά πίνακα όπως περιγράφονται στα ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

των  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  

Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού γίνεται µε σχετική 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, κατόπιν εισηγήσεως της 

επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, θα λαµβάνεται 

υπόψη και η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. 

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια, είναι υποχρεωµένος 

µέσα σε τρεις εργάσιµες µέρες από την διενέργεια του διαγωνισµού να προσέλθει για 

να υπογράψει τη σύµβαση. 

 

9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ- ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της πρόσκλησης και έγγραφα που 

αφορούν τη πρόσκληση παρέχονται από την Π.Ε. Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, 

Πλ. Εθνικής Αντίστασης (2ος όροφος) – ΤΚ 47100, Άρτα, καθηµερινά όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ. 26813-61017)  e-mail: v.zisi@php.gov.gr – Αρµόδια 

: Β. Ζήση).  

Η δηµοσίευση της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας 

επί δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού (www.peartas.gov.gr),  

καθώς και στον ιστοχώρο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».  

  

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 

 

 

 

                                                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ      
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