
 

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 

 Δ/νση ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 58 ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ 
ΤΗΛ : 2610 277 779 – FAX : 2610 276519 – htpp://www.e-a@ea.gr – email:ea@e-a.gr 

 

                                                                                                                                  
 

“Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας & Ιταλίας» 

 
 

 
 
 

 
 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “MAKE NOISE EVENT” ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ B2B 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ D.6.1.1. ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

CREATIVE@HUBS ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG GREECE-ITALY 2014-2020.  
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Έχοντας υπόψη: 

1. το ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.”, Μέρος Β “Εκσυγχρονισμός της 

Eπιμελητηριακής 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. τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 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» με τον οποίο, μεταξύ άλλων, τροποποιείται ή/και 

αντικαθίσταται μεγάλος αριθμός διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147). 

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) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης» 

10. Την υπ’ αριθμ. 94474/20-09-2019 (ΑΔΑ:ΨΟ4Μ465ΧΙ8-ΓΔΞ) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε το έργο CREATIVE@HUBS στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕΠ 301/6. 

11. το από 26-09-2019 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των φορέων: Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (Ι.Τ.Υ.Ε.-
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ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), Επιμελητήριο Π.Ε. Αιτ/νιας, Επιμελητήριο Π.Ε. Αχαΐας, Επιμελητήριο 

Π.Ε. Ηλείας, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο 

12. την από 05-05-2020 (αριθμ. πρωτ. 102561/1181/05-05-2020) Προγραμματική 

σύμβαση μεταξύ των φορέων: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (Ι.Τ.Υ.Ε.-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), Επιμελητήριο Π.Ε. 

Αιτ/νιας, Επιμελητήριο Π.Ε. Αχαΐας, Επιμελητήριο Π.Ε. Ηλείας, Ινστιτούτο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση  του έργου 

«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 και τα παραρτήματα και τυχόν 

τροποποιήσεις αυτής 

13. την υπ. αριθ. 625/10-01-2020 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου 

Αχαΐας περί αποδοχής της Προγραμματικής σύμβασης υλοποίησης του ευρωπαϊκού 

έργου «CREATIVE@HUBs» του προγράμματος Interreg Greece - Italy 2014-2020, 

14. την υπ.αριθ. 626/ 29-01-2020 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου 

Αχαΐας περί Ορισμού Εκπροσώπου  του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του έργου 

15. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου CREATIVE@HUBS καθώς και το 

χρονοδιάγραμμα των δράσεων και τον αναλυτικό προϋπολογισμό τους. 

16. Την υπ’αρ. 580/11-06-2018 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου 

Αχαΐας περι Σύνθεσης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κάτω των 60.000€ 

17. την υπ. Αριθ. 233/11.07.22 ΑΔΑ: Ψ76Ζ469ΗΛΒ-ΓΓ3 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

του Επιμελητηρίου Αχαΐας σε βάρος του ΚΑΕ 9919κ 

18. το υπ. αριθμ. 697/07-07-2022 Απόσπασμα Πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως της 

Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αχαΐας περί έγκρισης «Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφορών για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

“MAKE NOISE EVENT” και ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ», στο πλαίσιο υλοποίησης 

του D.6.1.1. του Στρατηγικού έργου CREATIVE@HUBS του Προγράμματος Interreg 

Greece-Italy 2014-2020”. 
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Το Επιμελητήριο Αχαΐας  προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να 

καταθέσουν εντός δέκα (10) ημερών σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους αναφορικά 

με την  παροχή υπηρεσιών για η υλοποίηση «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “MAKE NOISE EVENT” 

και ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ (D.6.1.1.)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού 

έργου CREATIVE@HUBS του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020, 

συνολικής αξίας έως 5.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων, 

σύμφωνα με τα ακόλουθα. 

 

Το Επιμελητήριο Αχαΐας 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 – Πάντειο Πανεπιστήμιο  

 

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 Αχαΐας όπου διαπιστώθηκε ότι αν και οι 

δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες (CCI) μπορούν να λειτουργήσουν ως αναπτυξιακά 
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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 την υλοποίηση της δράσης  «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “MAKE 

NOISE EVENT” και ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ (D.6.1.1.)» στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Στρατηγικού έργου CREATIVE@HUBS του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 

2014-2020.  

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου, στο πλαίσιο της δράσης «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “MAKE NOISE EVENT” και ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ (D.6.1.1.)»  

προβλέπονται τα εξής: 

 η διοργάνωση της εκδήλωσης εξωστρέφειας εκτός της επιλέξιμης περιοχής 

παρέμβασης του Προγράμματος Interreg Greece-Italy 2014-2020 και η πλήρης 

μέριμνα για την διεξαγωγή και προώθηση B2B συναντήσεων επιχειρήσεων της 

Δημιουργικής Βιομηχανίας-μέλη του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στο πλαίσιο της Διεθνούς 

Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει βάσει της επαγγελματικής τους δραστηριότητας να εντάσσονται 

στους κάτωθι κωδικούς δραστηριότητας του  Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

 79951000-5 - Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων 

 79952100-3 - Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 

 79900000-Επιχειρηματικές υπηρεσίες, νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, 

πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας, 

 

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

τελικώς τον προϋπολογισμό του έργου CREATIVE@HUBS  και συγκεκριμένα το: 
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− Πακέτο Εργασίας 6, Παραδοτέο 6.1.1 

Το Επιμελητήριο Αχαΐας- Ν.Π.Δ.Δ., ως φορέας υλοποίησης που συμμετέχει μέσω 

Προγραμματικής Σύμβασης,  για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο 

«CREATIVE@HUBS» και τίτλο “Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών 

χώρων (hubs)” το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg Ελλάδα – 

Ιταλία» , πρόκειται να υλοποιήσει εντός του 2022 την κάτωθι δράση: 

 

Αριθμός και 

τίτλος 

Παραδοτέου 

Περιγραφή Εργασίας 

Προϋπολογισμός 

(€) μη συμπ. 

ΦΠΑ 24% 

 

Προϋπολογισμός 

(€) συμπ. ΦΠΑ 

24% 

 

D.6.1.1. 
«Organisation 
of a make 
noise event-
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». 
(External 
services)  
 

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

“MAKE NOISE EVENT” και 

ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ B2B 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ (D.6.1.1.)» 

4.032,26€ 5.000,00 € 

 

Συνολικού προϋπολογισμού πέντε  χιλιάδων ευρώ 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

και όλων των νόμιμων κρατήσεων).  
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται σε 5.000,00 € € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (4.032,26€ πλέον ΦΠΑ, ΦΠΑ 24%: 967,74€). 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
 
 Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

1. Να κάνει την προετοιμασία, οργάνωση, συντονισμό και κάλυψη της δαπάνης δέσμευσης 

αίθουσας στο συνεδριακό κέντρο Σ.Κ. «Ν.ΓΕΡΜΑΝΟΣ», στην Θεσσαλονίκη σε συνεργασία 

με την Αναθέτουσα Αρχή.   

2. Να μεριμνήσει για την κράτηση της Αίθουσας «C» χωρητικότητας έως 100 άτομα, στο 

συνεδριακό κέντρο Σ.Κ. «Ν.ΓΕΡΜΑΝΟΣ», στην Θεσσαλονίκη για την ημερομηνία: Κυριακή 

11/09/2022 και ώρα 11:00‐13:00.Η ημερομηνία και ώρα είναι αυστηρή. Ο εξοπλισμός της 

αίθουσας θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: καθίσματα, ηχητική εγκατάσταση, 

video projector, οθόνη προβολής, πάνελ και αναλόγιο. Σημείωση: Το Επιμελητήριο Αχαΐας 

έχει ήδη προβεί σε προ-δέσμευση της σχετικής αίθουσας και ο ανάδοχος οφείλει να έρθει 

σε επικοινωνία με την διοργανώτρια αρχή για τις λεπτομέρειες οργάνωσης και 

εξόφλησης.  

3. Να μεριμνήσει για την ενημέρωση της διοργανώτριας αρχής της ΔΕΘ και την σωστή 

εγγραφή και αποτύπωση της εκδήλωσης στο επίσημο πρόγραμμα της ΔΕΘ. Τα ακριβή 

στοιχεία θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  

4. Να μεριμνήσει για την εξασφάλιση φωτογραφικού υλικού και βίντεο που θα 

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

πραγματοποίηση των Β2Β συναντήσεων.  

5. Να μεριμνήσει για την εκτύπωση και διάθεση του ενημερωτικού φυλλαδίου (2σέλιδο) για 

το έργο CREATIVE@HUBS στους παριστάμενους στην εκδήλωση (έως 100 τμχ). Σημείωση: 

Η μακέτα θα παραχωρηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Επικεφαλής εταίρο 

(Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).  

6. Την αποκλειστική ευθύνη για την είσοδο των ενδιαφερομένων έχει ο διοργανωτής της 

εκδήλωσης σύμφωνα με τον κανονισμό της ΔΕΘ. 

7. Να μεριμνήσει για την διοργάνωση των B2B συναντήσεων μεταξύ (έως 5) επιχειρήσεων 

της Δημιουργικής Βιομηχανίας που θα προταθούν από την Αναθέτουσα Αρχή (από την 

Αχαΐα)  με επιχειρήσεις ή και φορείς  της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας που 

θα βρίσκονται στην ΔΕΘ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας.  

8. Να μεριμνήσει για την προ-κράτηση δωματίων  (έως 5 μονόκλινα) σε ξενοδοχείο/α της 

Θεσσαλονίκης για έως 5 εκπροσώπους Μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Αχαΐα για 

μία (1) διανυκτέρευση (Σάββατο 10/09/2022) καθώς και την εξόφλησή τους. Ο τελικός 

αριθμός των δωματίων θα διαμορφωθεί σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα αρχή.   

9. Να εκπονήσει συγκεντρωτική αναφορά υλοποίησης των ανατιθέμενων υπηρεσιών. Η 

αναφορά θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: αποτύπωση των δράσεων που έγιναν, 
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φωτογραφικό υλικό, ατζέντα, λίστα συμμετεχόντων στην ημερίδα, ενδεικτική λίστα με τις 

B2B συναντήσεις των επιχειρήσεων. Το Template για την σύνταξη της σχετικής αναφοράς 

με τα απαραίτητα λογότυπα θα δοθεί από την Αναθέτουσα αρχή στον Ανάδοχο.  

 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι αυστηρό και υποχρεώνει τον Ανάδοχο να υλοποιήσει την 

ζητούμενη δράση αυστηρά στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης 

Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και συγκεκριμένα κατά την ημέρα 11 Σεπτεμβρίου 2022, ημερομηνία 

κατά την οποία έχει γίνει προ-δέσμευση της αίθουσας.  

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος κάθε υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι : 

 η προσφορά του πληροί κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 

Πρωτ. 532/11-07-2022 Πρόσκλησης του Επιμελητηρίου Αχαΐας τις οποίες και 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

 Τα στοιχεία που δηλώνει  είναι αληθή. 

 ότι δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του 

Ν.4412/2016, 

 ότι πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 24 του Ν.4412/2016, 

 ότι τα δεδομένα του εναρμονίζονται πλήρως με τις εφαρμοστικές διατάξεις του 

Νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄/29- 8-2019) και τις διαδικασίες που ορίζονται από 

αυτόν. 

 ότι ρητά συμφωνεί ότι ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ποσού της οικονομικής 

προσφοράς του. 

β) Αντίγραφο (εκτύπωση) από τα Στοιχεία Μητρώου/ Νομικού Προσώπου ή Επιχείρησης 

από TAXIS (www.gsis.gr) όπου φαίνονται οι ΚΑΔ δραστηριότητάς του. 

γ) Αποδεικτικά μέσα επαγγελματικής ικανότητας όπως αναφέρονται στην παράγραφο 

http://www.gsis.gr/
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δ) Πιστοποιητικό εγγραφής τους στο οικείο Επιμελητήριο 

ε) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

στ) Οικονομική Προσφορά για την εν λόγω Υπηρεσία βάσει του Υποδείγματος. Η οικονομική 

προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να μην υπερβαίνει 

τον συνολικό προϋπολογισμό  που αναφέρει η παρούσα Πρόσκληση. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται έως την χρονολογία λήξης του φυσικού αντικειμένου 

του έργου. Συγκεκριμένα, με τα σημερινά δεδομένα το φυσικό αντικείμενο του έργου λήγει 

στις 30/09/2022 . 

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 (όπως 

φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο κλπ).  

Τους Ανάδοχους 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  γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

 

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία 

μας (Επιμελητήριο Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα 26221), 1ος όροφος (Γραμματεία-

Πρωτόκολλο) σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δέκα (10)ημερών, ήτοι έως την Πέμπτη 21-07-

2022 και ώρα 12:00 μ.μ. (Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής φακέλου από τη 

Γραμματεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας ) .  

Οδηγία: O κατατιθέμενος φάκελος θα φέρει την ένδειξη:  

• ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ βάσει της 532/11-07-2022 Πρόσκλησης Υποβολής 

προσφορών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “MAKE NOISE EVENT” και 

ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ», στο πλαίσιο υλοποίησης του D.6.1.1. του Στρατηγικού 

έργου CREATIVE@HUBS του Προγράμματος Interreg Greece-Italy 2014-2020. 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για την υλοποίηση του 

παραπάνω. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το σύνολο του συμβατικού τιμήματος θα πληρωθεί με την ολοκλήρωση των ανατιθέμενων 

υπηρεσιών  του φυσικού αντικειμένου και την έκδοση του σχετικού Πρακτικού Παραλαβής 

(πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής) από την Επιτροπή Παραλαβής 

Παραδοτέων και Παρακολούθησης Συμβάσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας.  

 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

Επιμελητήριο Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα 26 221, κα. Κατσαντά Δανάη  (τηλ. 

2610241244, email: dkatsanta@e-a.gr). 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Πλάτων Μαρλαφέκας 

 

 

mailto:dkatsanta@e-a.gr
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(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

(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 

Ημερομηνία: 

Επωνυμία: Διεύθυνση: 

Τηλ., FAX, Email: 

ΠΡΟΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 58, ΠΑΤΡΑ 

26 221 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Που αφορά στο έργο «Παροχή υπηρεσιών για την «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “MAKE NOISE 
EVENT” και ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ B2B ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ (D.6.1.1.)», για την υλοποίηση του έργου 
CREATIVE@HUBS του Προγράμματος Interreg V-A Greece – Italy (EL-IT) 2014-2020», σύμφωνα 
με τη υπ. αριθ. πρωτ. 532/ 1 1 - 0 7 - 2 0 2 2  Ανακοίνωση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ.  
Σύμφωνα με την παραπάνω Ανακοίνωσή σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με 
τους κατωτέρω οικονομικούς όρους. 
 

Αριθ. 

Παραδοτέο
υ 

Τίτλος 

Προϋπολογισμός (€) 
συμπεριλαμβανομένο

υ ΦΠΑ 24% 
(Αριθμητικώς) 

Προσφερόμενη τιμή 
(€) 

συμπεριλαμβανομένο
υ ΦΠΑ 24% 

(Αριθμητικώς) 

D. 6.1.1. 

Παροχή υπηρεσιών για την 
«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “MAKE 
NOISE EVENT” και ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ B2B 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ (D.6.1.1.)» 

5.000,00 €  

 ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 €  

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

................................................................................... 

Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως):  

........................................................................................ 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 3 μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
 
 

Ο προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα) 
(Υπογραφή) 

(Σφραγίδα εταιρείας/φυσικού προσώπου)  
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